
CADASTUR
CADASTRE- SE AGORA!

O CADASTRO É GRATUITO E 
OFERECE MUITOS BENEFÍCIOS

SAIBA MAIS



É o sistema de cadastro 
de pessoas físicas e jurídicas 

que atuam no setor de turismo no 
Brasil, executado pelo Ministério do 

Turismo (MTur) em parceria com os Órgãos 
O�ciais de Turismo.

Tem como �nalidade promover o ordenamento, 
a formalização e a legalização dos prestadores 

de serviços turísticos no Brasil e permite o 
acesso a diferentes dados sobre os 
Prestadores de Serviços Turísticos 

cadastrados nos municípios.

O QUE É O CADASTUR?



QUAL A IMPORTÂNCIA?

O cadastro no 
Ministério do Turismo 

tem se tornado uma 
importante ferramenta de 

planejamento e atuação do 
governo para fomentar o 

desenvolvimento de políticas 
públicas para o setor de turismo 
e uma referência para consulta 

do mercado turístico 
brasileiro. 

É importante 
também, para que o 

município faça parte do Mapa 
do Turismo Brasileiro, que ele 

tenha empreendimentos 
cadastrados.

Além dessas vantagens, esse banco 
de dados é uma importante fonte 

de consulta para o mercado 
turístico brasileiro e 

regional.

Com o 
CADASTUR o 

empreendedor tem 
mais uma fonte de 

divulgação e o turista 
sente mais segurança 

em escolher o seu 
destino. 



QUEM PODE SE CADASTRAR?

Somente empresas 
formalizadas, que possuam 

Contrato Social, CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas), alvará de localização e 
funcionamento e CNAE 

compatível com a atividade 
que deseja cadastrar

No caso de 
guias de turismo, 

apresentar certi�cado 
e/ou diploma de 

conclusão do curso de 
Técnico em Guia de 

Turismo.



QUEM PODE SE CADASTRAR?

CADASTRO 
OBRIGATÓRIO:

Acampamento Turístico;
Agência de Turismo;

Guia de Turismo;
Meios de Hospedagem;
Organizadora de Eventos;

Parque Temático;
Transportadora Turística.



QUEM PODE SE CADASTRAR?

CADASTRO OPCIONAL

Casa de Espetáculos & Equipamentos de 
Animação Turística;

Centro de Convenções;
Empreendimento de Entretenimento e Lazer e 

Parque Aquático;
Locadora de Veículos para Turistas;

Empreendimento de Apoio ao Turismo Náutico e à 
Pesca Desportiva;

Prestador Especializado em Segmentos Turísticos;
Prestador de Infraestruturas de Apoio para 

Eventos;
Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares



BENEFÍCIOS:

Acesso a �nanciamento
por meio de bancos o�ciais;

Visibilidade no site do Cadastur;
Apoio em eventos, feiras e ações promovidas

pelo Ministério do Turismo
Credibilidade de que a empresa está 

formalizada de acordo com as leis brasileiras;
Participação em programas de quali�cação promovidos

e apoiados pelo Ministério do Turismo;
Isento de Taxa;

Incentivo a participar de programas e projetos do
governo federal;

Selo Turismo Responsável;
Cursos sobre Conduta Segura na Prevenção

à Covid-19 com o Sebrae/PR;
Selo de qualidade em parceria 

com o Sebrae-PR;
Programa Paraná Pay.



COMO SE CADASTRAR?

Clicar 
no campo de login  

"ENTRAR COM GOV.BR", o 
usuário será redirecionado para o 

portal do Gov.Br do Ministério da 
Economia para criar um cadastro, ou no 

caso de usuários que já possuem o 
cadastro naquele portal, somente 

realizar o login. Após o login na página 
do GOV.BR, o usuário será 

redirecionado para o site do 
Cadastur.

O certi�cado será 
disponibilizado para os 
cadastros em situação 

"Regular", após 
deferimento pela 
Paraná Turismo.

Para proceder o 
cadastro inicial de 

prestador de serviço 
turístico, o usuário deverá

acessar o site do CADASTUR:

www.cadastur.turismo.gov.br


