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APRESENTAÇÃO:
 

É verdade que a pandemia de covid-19 gerou uma crise sem precedentes e derrubou o
setor do turismo, que literalmente e figurativamente está associado a tudo que move o
mundo, inclusive a economia. Naturalmente, todos estão se perguntando que ações
tomar hoje. E a resposta é que estamos descobrindo juntos.   Embora a linha do tempo
exata da recuperação não seja clara, o impacto acabará passando. 
 
 
Portanto, precisamos entender agora que o setor de turismo enfrentará uma nova
realidade pós-COVID-19. Na visão do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC)
nenhum segmento (público ou privado) conseguirá se recuperar da crise por si só. O
novo cenário traz o imperativo de readequar o planejamento da SETUR e da EMPROTUR
para o Turismo do RN, o que inclui, entre diversas medidas, o ajuste das estratégias de
marketing, promoção e comunicação.



Com os resultados, espera-se: 
 

- Ter informações relevantes e assertivas para
apoiar o planejamento do enfrentamento da

crise e para a retomada;
 

- Mapear os desafios e potencialidades dos
polos, destinos e do trade-RN para o

enfrentamento da crise, para elaboração de
um grande plano;

 
- Compreender a posição atual dos polos, dos

respectivos destinos e do trade do RN, para
buscar um alinhamento estratégico entre os
atores públicos e privados no enfrentamento

da crise e retomada do Turismo.

Esta pesquisa tem como
objetivo reunir informações

sobre como a pandemia afetou
os diversos segmentos do trade
turístico do RN, em cada polo, e,

como os atores tem buscado
responder a presente crise.

OBJETIVO:



METODOLOGIA:
Esta pesquisa utiliza métodos mistos dentro de
uma abordagem quantitativa e qualitativa. O
formulário contém 13 perguntas de múltipla

escolha e 8 perguntas abertas. A análise foi feita
mediante estatística descritiva para as questões

quantitativas e análise de conteúdo para
questões abertas. 

A partir da análise de conteúdo foi possível
agrupar as diversas respostas em categorias

com o fim de apresentar uma síntese das
principais ideias extraídas dos respondentes.



 PERFIL DOS
PARTICIPANTES

COSTA DAS DUNAS
65.7%

COSTA BRANCA
13.4%

AGRESTE TRAIRI
7.5%

SERIDÓ
6.9%

SERRANO
6.5%

Participaram da
pesquisa 501
respondentes
dos 5 polos

turísticos do RN.



MEIOS DE HOSPEDAGEM
31.5%

AG.DE VIAGENS
13.5%

A&B
12.9%

GUIA DE TURISMO
12%

OUTRO
7.5%

ORGÃO GOVERNAMENTAL
7.1%

BUGGY
4.3%

ORGANIZADOR DE EVENTOS
1.6%

Meios de Hospedagem: 31,4%
Ag. de Viagens: 13,4%

A&B: 12,8%
Guia de Turismo: 12%

Outro: 7,5%
Órgão governamental: 7,1%

Buggy: 4,3%
Agência de receptivo*: 4,1%

Organizador de eventos: 1.6%
Locadora de veículos: 1,4%
Condutor de turismo: 1.2%

Operadora: 1.2%
Entidades do trade**: 1,%

Viagens e eventos
corporativos: 0,8%

 
 
 

PERFIL DOS
PARTICIPANTES

 

Por área de negócios:

*nacionais e internacionais
**(ABIH, Convention & Visitors Bureau, ABRASEL, etc)

Responderam a pesquisa trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais,
empresários, diretores, gestores públicos e privados, gerentes de área, prestadores de serviço.
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Corporativo (6,6%) 

Receptivo (6%) 

Eventos (3%) 

Melhor idade (16%) 

Pedagógico (1,5%) 

Esporte/Aventura (1,0%) 

Religioso (0,6%) 

PERFIS DA 
 DEMANDA

Qual é o principal público da sua empresa/negócio? 
(pergunta aberta)

90% dos respondentes atuam pelo menos no segmento de Lazer.

Em relação ao principal público
dentro do universo de respondentes

da pesquisa, foi observado que
Famílias (48,8%), Casais (37%) e

Grupos de viajantes (24%) e
constituem a maioria da demanda

atendida pelos participantes da
pesquisa.

É importante salientar que temos um universo heterogêneo quando olhamos para o perfil socioeconômico. Os mesmos prestadores de serviços atendem a turistas das classes A,B e C, dos grupos de faixa-
etária mais diversos. (Nota de rodapé:  +50% dos visitantes do RN estão na faixa entre 25 e 65 anos. 1/3 dos visitantes do RN possuem renda entre R$3.000 e R$6.000 reais. 30% possuem renda até R$3mil. 

Fonte: Fecomercio-RN/2019

Participação de outros segmentos específicos



Emissores Internacionais:
Argentina, Uruguai, Chile, Portugal,

Paraguai, Itália, Holanda

ORIGEM DA 
 DEMANDA

Mais de 80% dos visitantes do RN são do próprio país. 
Destes, 24% são da região sudeste, 13% Nordeste, 

13% Centro-Oeste, 9% Sul, 3% Norte.

Principais Estados Emissores:
SP, MG, RJ, DF, PB, PR, PE, CE



Qual participação % estimada do público do RN na totalidade dos clientes?
A distribuição da participação do público do RN entre os respondentes é heterogênea. Para mais
de quase um quarto dos respondentes, o público do RN representa até 10% do seu Market share.

Esse pode ser um indicador de que há público ainda a ser conquistado por alguns segmentos.
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ENTRE 1% E 10% 

ENTRE 11% E 30% 

ENTRE 51% E 75% 

ENTRE 76% E 100% 

ENTRE 31% E 50 

0% 

Os representantes do polo Costa das Dunas foram os que proporcionalmente apresentaram a menor participação da demanda local. Provavelmente por ser o Polo onde está
localizado a cidade do Natal, além de 30% da amostra ser formada por meios de hospedagem.

Os respondentes de áreas como guias de Turismo, Buggy, Condutor de Turismo, Operadoras, Organizadores de eventos, indicaram menor participação do público do RN na totalidade
de sua clientela.  Polo Seridó e o Polo Serrano foram os que responderam pela maior fatia de consumidores do próprio Estado.

PÚBLICO DO RN E NORDESTE:

- Entre 1 e 10%          23,9%
- Entre 11% e 30%      20,9%
- Entre 51% e 75%     20,3%
- Entre 31% e 50%     13%
-Entre 76% e 100%    17,8%
- 0                             4,1%



QUAL PARTICIPAÇÃO % ESTIMADA DO PÚBLICO DA
REGIÃO NORDESTE NA TOTALIDADE DOS CLIENTES?
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ENTRE 11E 30% 

ENTRE 51 E 75% 

ENTRE 76 E 100% 

ENTRE 31 E 50% 

ENTRE 1 E 10% 

0% 

O público do NE corresponde a uma fatia substancial do share dos participantes,
sendo pelo menos 50% para 1/3 deles.

Quase 18% dos respondentes tem pelo menos 3/4 dos seus clientes
com origem no NE. A região Nordeste corresponde a no mínimo

metade do público de 50% dos representantes dos meios de
hospedagem. 

Buggy, Condutores de turismo, Guias de Turismo, Locadora
de veículos estão entre os setores onde há menor

participação de clientes da região Nordeste.

- Entre 1 e 10%          12,3%
- Entre 11 e 30%        23,9%
- Entre 31 e 50%       17,8%
- Entre 51 e 75%       20,5%
-Entre 76 e 100%      18,1%
- 0                            2,2%



Quase metade dos respondentes não
utiliza canais de vendas digitais de

terceiros. Apenas 4% do trade tem suas
vendas 100% digitais e em canais de

terceiros. Aproximadamente 60% dos meios
de hospedagem tem suas vendas

realizadas em canais digitais de terceiros.
 

Para maioria dos trabalhadores
autônomos e microempreendedores que
responderam à pesquisa, as vendas nos

canais digitais de terceiros correspondem
a uma pequena parcela ou nenhuma de

suas vendas (50%).

NÃO
51.1%

SIM, DE 40% A 60% DAS VENDAS
18.1%

SIM, MENOS DE 40% DAS VENDAS
17.8%

SIM, DE 60% A 100% DAS VENDAS
8.9%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSSeu estabelecimento vende

on-line em canais de terceiros?



SIM, DE 40% A 60% DAS VENDAS
37.9%

SIM, MENOS DE 40% DAS VENDAS
21.1%

NÃO
20.5%

SIM, DE 60% A 100% DAS VENDAS
19.7%

SIM, 100%  DAS VENDAS
0.8%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSMeios de hospedagem:



NÃO
53%

SIM, MENOS DE 40% DAS VENDAS
19.3%

SIM, DE 40% A 60% DAS VENDAS
13.3%

SIM, DE 60% A 100% DAS VENDAS
7.2%

SIM, 100%  DAS VENDAS
7.2%

VENDAS EM CANAIS
DE TERCEIROSTrabalhadores, autônomos,

microempreendedores:
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WHATSAPP (85%) 

TELEFONE (53,5%) 

AG.DE VIAGEM/TOUR OPERADOR (39,4%)  

EMAIL (35,3%) 

SITE PRÓPIO (30,2%) 

OTAs (28,4%) 
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WHATSAPP (86,2%) 

OTA (72,4%) 

EMAIL (50,7%) 

TELEFONE (50,7%) 

SITE PRÓPRIO (42,8%) 

AG. DE VIAGEM/TOUR OPERADOR (39,2%) 

Quais os principais canais de venda que utiliza? 
Predomina a utilização do Whatsapp como ferramenta para

realização de vendas, seguidos pelo telefone e agências de viagem.
Nos meios de hospedagem, depois do Whatsapp em segundo lugar

estão as OTAs como canal de venda utilizado pelos respondentes.

CANAIS DE
VENDA

Meios de hospedagem:

BUGGY+CONDUTORES+GUIAS 91% utilizam o whatsapp como canal de venda, apenas 16% utilizam sites próprios ou sites de terceiros.

Nota: + de 60% dos visitantes do RN organizam suas próprias viagens.



Proporcionalmente, entre todos os polos, Seridó
(85%), Serrano (62%) e Costa Branca (65%) são os
que respondem a menor participação em vendas

online em canais de terceiros.
 

Costa das Dunas é o polo de onde grande parte
dos respondentes tem mais de 40% de suas

vendas realizadas nesses canais (82%)
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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA (58,8%) 

PLANEJAMENTO (54%) 

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES (43,6%) 

RELACIONAMENTO COM PARCEIROS  (34,5%) 

COMUNICAÇÃO (30,2%) 

VENDAS (26,11%) 

DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS (24,3%) 

FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente para o enfrentamento da crise?

(podendo escolher mais de uma alternativa)

A organização financeira, o planejamento e o relacionamento são os itens em que houveram mais manifestação.

Em relação aos polos a organização financeira é no
presente o principal foco de todos. 

 
Para além disso: 
Costa Branca - Planejamento e relacionamento
Agrete-Trairi - Desenvolvimento de novos produtos,
capacitação pessoal
Costa das Dunas - Relacionamento e planejamento
Seridó - Planejamento e relacionamento
Serrano - Relacionamento e Capacitação
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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA (71,6%) 

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES/PARCEIROS (65,8%) 

PLANEJAMENTO (60,1%) 

COMUNICAÇÃO (55%) 

VENDAS (23,2%) 

CAPACITAÇÃO (12,3%) 

DESENVOLVER NOVOS  (11,6%)PRODUTOS (11,6%) 
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RELACIONAMENTO COM CLIENTES/PARCEIROS (61,8%) 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA (46,1) 

PLANEJAMENTO (32,6%) 

COMUNICAÇÃO (24,7%) 

DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS (22,5%) 

CAPACITAÇÃO (20,2%) 

VENDAS (15,7%) 

FOCO NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE:

Em relação as áreas de prioridade, qual é o foco do seu negócio/empresa atualmente
para o enfrentamento da crise?

Meios de Hospedagem: Bugueiros, guias, condutores:



COLABORADORES
SITUAÇÃO:

Em relação aos seus colaboradores, como tem sido administrada a situação?
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OUTRO (23,3%) 

FERIAS COLETIVAS (16,8%) 

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO  (15%) 

AINDA NÃO DEFINIMOS (14%) 

DESLIGAMENTO (12%) 

MANUTENÇÃO INTEGRAL DA EQUIPE (11,8%)  

REDUÇÃO SALARIAL (6,7%) 

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (0,4%) 

A heterogeneidade das respostas em relação aos colaboradores é evidente e reflete o quão desafiadora é a situação. 
Férias coletivas e a suspensão do contrato de trabalho representam quase um terço das respostas. 14% ainda seguem indefinidos. 
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FERIAS COLETIVAS (29%) 

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (21,9%) 

MANUTENÇÃO INTEGRAL DE EQUIPE (12,9%) 

DESLIGAMENTO (11,6%) 

AINDA NÃO  DEFINIMOS (9%) 

REDUÇÃO SALARIAL (8,0%) 

OUTRO (7,1%) 

Meios de Hospedagem:

COLABORADORES
SITUAÇÃO:

Em relação aos seus colaboradores, como tem sido administrada a situação?

 Férias coletivas (29%) corresponde a situação da maioria dos representantes dos meios de hospedagem que responderam a pesquisa. Em seguida, a suspensão
dos contratos, com 21,9%.



AINDA NÃO FOI DEFINIDO
44.1%

AJUSTAR AS TARIFAS COM PREÇOS INFERIORES
28.5%

MANTER A TARIFA DEFINIDA ANTES DA PANDEMIA
26.5%

AJUSTAR A TARICA COM PREÇOS SUPERIORES
0.8%

AINDA NÃO FOI DEFINIDO
56.2%

MANTER A TARIFA COM PREÇOS INFERIORES
24.3%

AJUSTAR COM PREÇOS SUPERIORES
13.6%

MANTER A TARIFA ANTES DA PANDEMIA
5.9%

TARIFÁRIO:

Qual sua estratégia para o tarifário
do segundo semestre 2020?

Grande maioria dos participantes ainda não definiu sua estratégia de tarifas para o próximo semestre e para
2021. Para 2020, menos de 30% responderam que irão diminuir os valores do tarifário. Para 2021, um quarto pretende

manter a tarifa definida antes da pandemia

Qual sua estratégia para o tarifário
de 2021?



AINDA NÃO FOI DEFINIDO
56.3%

MANTER A TARIFA DEFINIDA ANTES DA PANDEMIA
37.6%

AJUSTAR AS TARIFAS COM PREÇOS INFERIORES
4.3%

AJUSTAR A TARICA COM PREÇOS SUPERIORES
1.8%

AINDA NÃO FOI DEFINIDO
47.1%

MANTER A TARIFA COM PREÇOS INFERIORES
35.5%

AJUSTAR COM PREÇOS IINFERIORES
12.9%

AJUSTAR COM PREÇOS SUPERIORES
4.5%

TARIFÁRIO MEIOS
DE HOSPEDAGEM:

A maioria dos representantes dos meios de hospedagem ainda não definiu suas tarifas para o segundo semestre e para
2021.  Há uma tendência de manutenção A tendência é de que haja redução no tarifário para o segundo semestre e que

grande parte opte por elevar os preços em 2021.

Qual sua estratégia para o tarifário
do segundo semestre 2020?

Qual sua estratégia para o tarifário
de 2021?



SIM
70.8%

NÃO
29.2%
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Buggy 

Locadora de veículos 

Condutor de turismo 

Guia de Turismo 

Agência de receptivo nacional e/ou internacional 

Agência de Viagens 

Operadora 

Meios de Hospedagem 

Organizador de eventos 

AeB  

ESTRATÉGIA
VOUCHER:

Uma compra feita hoje, você concordaria que pudesse ser usada em até um ano sem restrição de período?

Os participantes estão propensos a adotar a
“proposta de vouchers”.

Respondentes que representam o setor de A&B,
organizadores de eventos e meios de hospedagem foram

os menos propensos a  proposta.

SimNão

Respondentes que representam o setor de A&B, organizadores de eventos e meios de hospedagem foram os menos propensos a  proposta.



ATÉ 20%
63.9%

NENHUM DESCONTO
16.4%

ENTRE 21% E 30%
12.4%

ENTRE 41% E 50%
4.1%

MAIS DE 50%
1%

DESCONTO:
Qual percentual de desconto você estaria disposto a executar para efetuar uma venda on-line com recebimento a vista?

Para mais de 60% dos participantes, 20% é o limite para o desconto. 16,9% Responderam “nenhum desconto”. 
Somente 1% estaria disposto a oferecer descontos superiores a 1%.Representantes de agências de receptivo foram os que demonstraram maior propensão a ofertar descontos maiores.

Descontos de até 20% são o limite para a maioria dos representantes dos meios de hospedagem, AeB, Buggy, Agências de Viagem, Viagens e eventos corporativos, e, Locadoras de Veículos.





 QUASE 1/3 DESLIGOU
COLABORADORES OU

SUSPENDEU OS CONTRATOS
DE TRABALHO, 

30,6%

 QUASE A METADE AINDA
NÃO DEFINIU O TARIFÁRIO

PARA O SEGUNDO
SEMESTRE DE 2020 E 2021, 

49,0%

Dos meios de hospedagem que
responderam "sim" para a

estratégia do voucher

 MAIS DE 1/4 NÃO VENDE
EM CANAL DE TERCEIROS

ONLINE. 

26,9%



IRÁ FOCAR EM UM PÚBLICO ESPECÍFICO 
72.2%

NÃO PRIORIZARÁ/AINDA NÃO DEFINIU 
27.8%
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Eventos 

Melhor-idade 

Pedagógico 

Aventura\Esportes 

Ecoturismo 

Rodoviario\Excursionista 

PRIORIZAÇÃO DO
PÚBLICO:

Qual será o público/mercado prioritário a partir de
agora para o seu negócio?

Mais de 72% irão eleger um público prioritário. Desses, 20% responderam que manterão o foco no mesmo público, apesar da pandemia.  Entre os que irão eleger um
foco, pelo menos 35,5% dos respondentes irão direcionar para o mercado da região Nordeste e no público do próprio estado do RN.

Respondentes também citaram a
priorização de público corporativo (6,5%)  e
casais e famílias (27%) no âmbito do lazer.

Outras categorias citadas



IRÁ FOCAR EM UM PÚBLICO ESPECÍFICO 
72.2%

NÃO PRIORIZARÁ/AINDA NÃO DEFINIU 
27.8%

PRIORIZAÇÃO DO
PÚBLICO:

Qual será o público/mercado prioritário a
partir de agora para o seu negócio?

Entre os que definiram seu mercado-alvo, 89% se voltará ao mercado doméstico.  
Pelo menos 35,5% dos respondentes irão direcionar para o mercado da região

Nordeste e no público do próprio estado do RN.

Mais de 72% irão eleger um público
prioritário. Desses, 20% responderam

que manterão o foco no mesmo
público, apesar da pandemia.



Com a suspensão das atividades, mais de 1/4 dos respondentes estão no chamado modo
“hibernação”, sem nenhuma ação específica ou com a operação paralisada. 

 
17% tem se dedicado a manutenção e renovação da infraestrutura

 
12% tem mantido contato com clientes para a gestão de reservas que foram afetadas pela pandemia. 

 
Enquanto pelo menos 10% tem buscado divulgar seus produtos. 

 
4,2% manifestaram sobre a adequação dos negócios diante de prováveis novas exigências sanitárias,

o desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento dos existentes.
 

Pouco mais de 6% tomaram ou tomarão iniciativas na direção de digitalizar seu negócio (gestão,
comunicação, canais de venda, etc).  

 
3% declararam foco específico em adequar o negócio a prováveis exigências do ponto de vista

sanitário.

AÇÕES NO ENFRENTAMENTO:
Que ações estão sendo tomadas agora para garantir que você esteja pronto para receber de volta os viajantes assim que sairmos da janela de crise? 

(pergunta aberta)



Biodiversidade e atrativos naturais
 

Clima e condições favoráveis a prática de lazer e esportes ao ar livre.
 

Destinos consolidados
 

Destinos que reúnem em um só lugar experiências para diversos segmentos: Religioso, aventura,
esportes, sol e praia, cultura e gastronomia. 

 
Gastronomia

 
Hospitalidade

 
Qualidade da rede hoteleira.

 

FORÇAS PARA ENFRENTAR A CRISE:
Na sua opinião, quais as forças e vantagens do Polo Turístico do qual faz parte e de seus produtos, nesse novo contexto? 

(pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.



Crescimento do turismo interno, regional e nacional
 

Maior cooperação entre os atores do turismo (Cross-selling)
 

Novas formas de comercialização
 

Roteiros gastronômicos no litoral e na zona rural
 

Roteiros em atrativos naturais aptos a receber pequenos grupos
 

Oferta disponível para atender ao provável interesse do publico por práticas de lazer e esporte ao
ar livre, conexão com a natureza.

 

OPORTUNIDADES QUE PODEM SER CAPITALIZADAS:
Na sua opinião, quais as oportunidades que podem surgir para o Polo Turístico do qual faz

parte e de seus produtos/serviços, nesse novo contexto? (pergunta aberta)

Das respostas, foram elencados alguns pontos.



À medida que o número de empresas que vão dispensando pessoal aumenta, a gestão dessas deve
preocupar-se com os níveis de compromisso organizacional que as equipes manterão, quer durante
o período de ausência, quer quando as mesmas forem solicitadas a retomar a atividade normal,
quando a ameaça da COVID-19 diminuir. Reduzir o horário de trabalho, diminuir salários e dispensar
trabalhadores, provavelmente desmotivam a força de trabalho de uma empresa e podem
comprometer a qualidade dos níveis de serviço. Num ambiente pós COVID-19, uma força de trabalho
comprometida será um diferencial importante no eficiência operacional e produtividade de uma
empresa.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES FINAIS

Neste momento de emergência, em que, para muitos empresários, o importante é resistir, enquanto procuram
perceber como será o período pós-covid-19, as respostas a dar pelo setor podem e devem ser encontradas em
conjunto e numa lógica de partilha entre quem faz deste setor a sua vida. Segundo a Global Data, a insolvência é
a ameaça comum a todos as empresas que estão no turismo independentemente da sua dimensão.  No quadro
atual, é vital que as empresas, profissionais autônomos e Polos avaliem as suas forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças individuais, no contexto do seu negócio, por forma a poderem ser bem sucedidas neste período de
grande dificuldade.



RECOMENDAÇÕES 

Busca de mercados
alternativos

Agregar valor\adicionar serviço
como alternativa ao desconto

A descida dos preços por quarto, poderá ser inevitável para algumas empresas, mas será um caminho a evitar
sempre que possível, pois trará fortes efeitos negativos no longo prazo, especialmente na imagem de marca e
posicionamento das empresas. Um exemplo, em vez de reservar os quartos a metade do preço, os hotéis
poderiam oferecer o equivalente a metade do preço do quarto em serviços adicionais, como sejam, a utilização
gratuita de instalações de spa, entrada gratuita em atrações turísticas locais ou café da manhã gratuito. Isso
criará um aumento das reservas sem afetar negativamente a política de preços dos hotéis e sem colocar em causa
o seu posicionamento.

Enquanto as restrições se mantiverem a um nível elevado, as empresas terão de se focar nos mercados locais e
de proximidade para aumentar as suas receitas e taxas de ocupação. Haverá mercados menos sensíveis a esta
situação de crise, do que outros. É preciso prever quais os mercados que apresentam níveis mais elevados de
procura dos seus serviços. Criatividade e empreendedorismo são fatores-chave que precisam de ser utilizados
para conseguir gerar mais oportunidades de negócios no mercado doméstico, enquanto o impacto do COVID-19
ainda está presente.



EMPROTUR S.A

Envie suas perguntas para:  emproturbi@gmail.com

Abril 2020

Acesse a pesquisa completa em nosso site: http://www.emprotur.setur.rn.gov.br/
 

http://www.emprotur.setur.rn.gov.br/

