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A Turismo 360 é uma empresa de consultoria, com 10 anos de atuação. 

Seu propósito é desenvolver, em conjunto com as comunidades locais, o 

turismo nos destinos de maneira sustentável, fortalecendo o senso de 

responsabilidade coletiva para melhor apropriação de seus benefícios 

(econômicos, sociais e ambientais).

O turismo é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que gera 

empregos, atrai renda e promove transformação com menos impactos 

negativos. Acreditamos nas próximas gerações e queremos construir um 

futuro viável, com qualidade de vida. Assim, vamos incorporando conceitos 

e práticas de sustentabilidade no nosso dia a dia . 

Quem somos e por que 
buscamos a sustentabilidade?



O que já conseguimos realizar?



Nosso foco no desenvolvimento das pessoas, da atividade 

econômica do turismo e na melhor distribuição de seus benefícios 

está diretamente relacionada com o ODS 8

Todos os nossos projetos consideram os ODS no seu 

planejamento e implementação

Nossa atuação está alinhada com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável



Trabalhamos em 
homeoffice há 10 anos.

Somos uma empresa liderada por 
mulheres com 85% da equipe fixa feminina.



Acreditamos na disseminação de conhecimento como forma

de ampliar a competitividade do turismo no Brasil.

• Mais de 50 publicações realizadas nos dois primeiros anos;

• Tradução de artigos internacionais (logo UNWTO Academy e BID);

• Série de webinars:  “O Turismo e a Pandemia de Covid 19”;

• Série de entrevistas: “Conexões Sustentáveis”

Criamos o Turismo Spot
um portal de conteúdo
técnico sobre turismo

www.turismospot.com.br                      @turismo Spot

http://www.turismospot.com.br


Nos juntamos à Teçá Impacto em uma jornada de 

apoio aos pequenos empreendedores da cadeia do 

turismo durante a pandemia de Covid19

Criamos o PVAT 
Programa Voluntário
de Apoio ao Turismo



O Programa 
consiste em 1,5 
horas de escuta 
passando pelos 
seguintes pontos: 

• Apresentação inicial e acolhimento 

• Dores e contexto desafiador

• Finanças

• Ativos

• Insights de remodelagem 

• Feedback

Após consultoria, o empreendedor recebe relatório sistematizado 

com principais insights e feedbacks. Para dúvidas ou sequência no 

acompanhamento, empreendedor pode solicitar novos encontros.



Foram 65 horas de consultoria 
voluntária a 09 empreendedores 
em todas as regiões do país.

A iniciativa acontece novamente em 2020 com

 20 empreendedores inscritos.

Confira os resultados aqui

http://t360consultoria.com/wp-content/uploads/2020/07/20210202_ly_presentation-pgm_voluntario-tur-1920x1080px-A.pdf


Estagiar com a Turismo 360 para mim representa profissionalismo 

associada à liberdade criativa sendo o foco principal o 

planejamento ideal para a realidade de cada Cliente.
Cynthia Ramos - Aluna 2021

O programa prevê a participação de um aluno por ano, durante 

03 meses, em projetos da Turismo 360.

Criamos um Programa de Estágio com
a Universidade de Évora em Portugal



um programa de aceleração voltado a pequenas

e médias empresas com potencial de 

crescimento e impacto social.

Somos VV 
Grow Fellow

Clique e acesse o perfil

http://www.vitalvoices.org/people/marcela-pimenta-campos-coutinho


Aplicamos um % do nosso 
Faturamento em Compras Locais 
nos territórios onde atuamos

O valor inclui equipe local, hospedagem, alimentação, combustível e 
material de apoio.  O valor médio aplicado entre 2018 e 2020 foi de 10,7%



Realizamos 
Compensação de CO2
Estruturamos anualmente o inventário de emissão de CO2 das nossas 

viagens a campo e revertemos o valor das toneladas CO2 a serem 

compensadas para apoio à associações locais e negócios turísticos nos 

território onde atuamos.



Cálculo da compensação de CO2

Toneladas a serem 
compensadas

VIAGENS EM 2019

VIAGENS EM 2020

36 toneladas
Carro (km) Avião (km)

109.485

14.860

32.295

5.449 5,4 toneladas

*Viagens realizadas por toda a equipe da Turismo 360, incluindo consultores externos.

22 horas

3,3 horas

Horas de consultoria
equivalentes



Confira mais sobre o projeto aqui

Resultado Compensação CO2 - 2019

Associação ou negócio 
beneficiado

Objetivo da
consultoria

Resultado da
consultoria

Banarte Fibra Apoio na elaboração do projeto 

para participação no “Desafio 

de Inovações em Turismo 

Sustentável “- Ashoka

O projeto da Banarte foi um dos 

65 semifinalistas do desafio que 

teve 192 projetos inscritos

https://network.changemakers.com/challenge/turismosustentavel/inscricoes/turismo-de-experiencia-por-meio-do-artesanato-caicara-e-quilombola


“Ter ficado como semifinalistas no Desafio de inovação em Turismo 

Sustentável da Ashoka foi muito gratificante, nos deu visibilidade e 

abriu portas para várias conexões. Isso só foi possível com o apoio 

da Turismo 360 que traduziu nossa história em formato de projeto 

para inscrição no desafio.”
Leia Alves - Presidente da Banarte

Depoimento
Banarte



O que o futuro
nos reserva? 
Não sabemos, mas esperamos 

poder seguir neste caminho, por 

um mundo melhor!

Quer saber mais sobre nós?
www.t360consultoria.com

@turismo360consultoria

http://www.t360consultoria.com


http://www.pinaestudio.com

