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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

 A dimensão e a diversidade do território brasileiro são de tal ordem que a estruturação 

e organização da oferta turística do País constituem um dos maiores desafios para a gestão 

e o desenvolvimento sustentável da atividade. A estruturação da oferta turística pode ser 

potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que diversos municípios se integram 

e se complementam na prestação de serviços aos turistas, agregando valor aos territórios. Tendo 

este princípio como referência, o Ministério do Turismo criou e vem implementando o Programa 

de Regionalização do Turismo, pelo qual os municípios são incentivados a um trabalho conjunto 

de estruturação e promoção, em que cada peculiaridade local pode ser contemplada, valorizada 

e integrada num mercado mais abrangente.
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Mensagem do Ministro 
de Estado do Turismo

O Brasil é um país múltiplo, complexo, diverso. Compreender e aceitar essa multiplicidade 

é a única forma de conhecê-lo por inteiro: por suas dimensões, o País não admite um olhar 

geral, que não interage com as diferenças. É preciso confrontar diversas ideias, necessidades 

e demandas da sociedade nas esferas regional, estadual e, por que não dizer, local. É esse 

o caminho adotado pela Política de Regionalização do Turismo que este documento renova e 

revisita.

Ao longo de seus nove anos, o Programa de Regionalização do Turismo incorporou 

críticas, avaliações, revisões, pontos de vista distintos e particulares a partir dos enfrentamentos 

da prática diária dos seus gestores. Trouxe também, em particular, uma agenda positiva, 

parâmetros de avaliação em âmbito geral e o reconhecimento de realidades específicas. Nesse 

sentido, enquanto política pública, teve sucesso, ao promover, durante sua execução, o diálogo 

permanente entre pares.

Ao apresentar nas páginas seguintes as novas diretrizes do Programa de Regionalização, 

estamos afirmando que o momento não é de mudança, do novo, do inusitado; o programa se 

reafirma, amadurece, evolui conceitos, corrige trajetos. Procedimentos administrativos e fluxos 

de informação são ajustados. Essas atitudes tornaram-se possíveis pela participação social, 

por meio do diálogo incessante com os segmentos representativos do setor, com as instâncias 

de governança e com as instituições governamentais. 

Tais diálogos e estratégias têm sido, e continuarão sendo, cruciais para garantir o lugar 

que cabe à Política Pública de Regionalização do Turismo como ferramenta do desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil, por meio da consolidação de uma rede de cooperação capaz de 

avançar no rumo de um país rico e sem miséria.

Gastão Dias Vieira
Ministro do Turismo
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Os últimos dez anos foram fecundos para o ordenamento das atividades turísticas no 
Brasil: mudanças efetuadas a partir dos debates provocados; prioridades e medidas negociadas, 
ajustadas, desregulamentadas, normatizadas; avanços e revisões nas relações entre governo 
e sociedade; técnicas de gestão e a ética no trato das políticas públicas qualificadas, deixando 
evidentes as intenções, prioridades, medidas e instrumentos que serão usados para a permanência, 
crescimento e avanços nos programas e ações do Ministério do Turismo. 

O documento Programa de Regionalização do Turismo – Diretrizes apresenta-se como 
um eixo norteador nacional e tem como propósito a interação das ações com os demais programas 
e setores que conformam a gestão descentralizada do turismo. 

O documento orienta, ainda, para o acesso e transferência de metodologias, tecnologias 
e ferramentas, qualificadas pela rede de colaboradores partícipes – composta pelo conjunto de 
instituições, empreendedores e pessoas que levaram a cabo a execução, avaliação, aprimoramento 
e proposições.

A construção coletiva da revisão do processo da regionalização do turismo no País 
demonstra que programas e ações devem ser dinâmicos e flexíveis, capazes de prever mudanças, 
retrocessos, avanços e inovações, que possibilitem assimilar os momentos históricos e econômicos 
e, também, as diversidades e peculiaridades locais e territoriais.

Com o desenvolvimento do Programa, surgiram novas verificações indicando estratégias 
e métodos de abordagem que deveriam ser levados em conta, assim como ter no enfoque de caráter 
local ou municipal a premissa para consolidar a dimensão intermunicipal da regionalização do turismo. 

Tal percepção é determinante para a estruturação do destino turístico, componente da 
política pública de ordenamento territorial e da interiorização do desenvolvimento, consolidando 
destinos e regiões estratégicos.

Outra dimensão considerada, no momento de avaliação do Programa, foi a de tornar a 
Política de Regionalização do Turismo um exemplo de transversalidade, em que se integram todas as 
unidades do Ministério do Turismo, bem como os setores e ações do governo. Essa tranversalidade 
tem em vista o cumprimento dos objetivos a serem alcançados pelo Ministério, considerando o 
comportamento do setor no mercado nacional e internacional e os desafios impostos na atualidade: 
ampliar a participação do diálogo e do controle social; incentivar o brasileiro a viajar pelo País; 
incrementar a chegada de turistas e a geração de divisas internacionais; promover a sustentabilidade 
e a inclusão social por meio da geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo; 
aumentar a competitividade do turismo brasileiro; incentivar a inovação e o conhecimento; fortalecer 
a gestão descentralizada do turismo no Brasil; e preparar o turismo brasileiro para os megaeventos.

Partindo dos conceitos de permanência, revisão, atualização, tendo como ponto basilar 
a abordagem territorial como direcionamento estratégico do Ministério do Turismo e, ainda, o 
conhecimento das necessidades e aspirações da gestão descentralizada do turismo, o documento 
Programa de Regionalização do Turismo – Diretrizes torna-se referência, a partir da reflexão do 
fazer, na construção das realidades e identidades de cada local, município, região e território nos 

seus contextos sociopolíticos e históricos. 

Vinícius Lummertz
Secretário Nacional de Políticas de Turismo

Mensagem do Secretário 
Nacional de Políticas de Turismo



Sumário

Contextualização       16

O Programa de Regionalização do Turismo       22

Estratégias de Implementação       32

Bibliografia       36

Anexos       40



17

D I R E T R I Z E S

1 Adaptado de Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Ação Municipal para a Regionalização do 
Turismo/Ministério do Turismo. Secretaria Nacional de Políticas de Turismo. Departamento de Estruturação, Articula-
ção e Ordenamento Turístico. Coordenação Geral de Regionalização – Brasília, 2007.

Contextualização

A trajetória da Política Nacional de Turismo com enfoque territorial teve início com a 

institucionalização do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT1, em 1994. 

Sob a coordenação do então Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, o Programa foi 

concebido para dinamizar o desenvolvimento da atividade turística em âmbito municipal. 

O histórico e as avaliações das políticas nacionais para o turismo evidenciam que o 

PNMT foi além de um programa de governo, transformou-se em um movimento nacional capaz 

de mobilizar agentes e produzir resultados, que possibilitaram avançar para a abrangência 

territorial como estratégico para o fomento das atividades do turismo no País. 

A transição para o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil permitiu 

a superação dos impasses advindos da ação local e o entendimento do desenvolvimento 

sustentável do turismo, a partir do conjunto de municípios que constituem e ampliam a cadeia 

produtiva do setor.

O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, lançado em abril de 

2004, constitui-se em uma política pública, em âmbito territorial, a partir do Plano Nacional 

do Turismo 2003-2007, que determinou como macroprograma estruturante a “Estruturação e 

Diversificação da Oferta Turística”. A premissa do Programa, considerado estratégico para a 

consecução da Política Nacional de Turismo, centrou-se no propósito de que sua execução, de 

forma descentralizada e regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, 

repercutisse, positivamente, nos resultados socioeconômicos do território.

O Programa iniciou-se com a participação efetiva dos representantes dos órgãos e 

colegiados de turismo municipais e estaduais, além de representantes da iniciativa privada, das 

instituições de ensino e do terceiro setor. O debate, por meio de oficinas e reuniões setoriais e 

nacionais, marca de importante momento de reflexão, possibilitou: a compreensão de conceitos; 

a definição das estratégias de implantação nas 27 Unidades da Federação; o planejamento das 

ações; e, particularmente, a construção de critérios, a partir de um processo plural e democrático, 

para a definição do conjunto de municípios que constituíam a “região turística”, de forma a 

promover a sustentabilidade, a inclusão e a diversidade de cada uma das 219 regiões turísticas 

identificadas, à época, que agregavam no seu conjunto 3.319 municípios. O processo gerou uma 

ferramenta de trabalho – o Mapa da Regionalização do Turismo – que tinha como objetivo nortear 

ações de programas e processos no âmbito do Ministério do Turismo.

O processo de execução do Programa exigia o desafio de produzir orientações e 

ferramentas – que valorizassem o acúmulo das experiências organizativas – e iniciativas 

produtivas que possibilitassem o aprofundamento e disseminação do conhecimento referente 

à Política Pública de Regionalização do Turismo. O documento “Diretrizes Operacionais” 

cumpriu este papel, trazendo em seu conteúdo os princípios norteadores, as estratégias de 

gestão e os módulos e as etapas operacionais.

Posteriormente, este documento foi traduzido em uma coletânea, composta de nove 

volumes, correspondendo aos módulos operacionais do Programa. Tal ferramenta possibilitou 
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2 Disponível para consulta em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/Livro_Regionalizaxo.pdf

qualificar os profissionais e comunidades e gerou: a unidade de linguagem; a percepção 

do caráter intersetorial do desenvolvimento; a visão ampliada e crítica do entendimento do 

processo de regionalização do turismo no território nacional; e, ainda, considerou os estágios 

e tempos da atividade, as diversas realidades, potencialidades, diversidades e disponibilidades 

dos recursos nos Estados, nas regiões e no conjunto dos municípios.

A participação constituiu-se na principal estratégia de implantação do Programa de 

Regionalização no País. O desafio de executar um programa nacional deste porte contava 

com a prerrogativa da descentralização de esforços e, também, com o compartilhamento de 

experiências e informações. 

O resultado dessa estratégia foi a formação da Rede Nacional de Regionalização, 

composta dos atores ligados à atividade turística. A formação e mobilização dessa rede 

se deram por meio do trabalho e empenho dos Interlocutores Estaduais do Programa de 

Regionalização – técnicos responsáveis, no âmbito dos órgãos oficiais de turismo em cada 

Unidade da Federação, em promover as articulações necessárias para a estruturação dos 

destinos turísticos e em disseminar, nas regiões e municípios do Estado, as diretrizes e 

estratégias sob a ótica do novo referencial.

A percepção de criar ou fortalecer grupos de representantes dos setores da cadeia 

do turismo (público, privado e sociedade civil organizada), nas regiões mapeadas, a partir do 

compartilhamento de conceitos, princípios e valores, também foi conduzida como estratégia, 

de forma a garantir a governabilidade, a exemplo das intituladas “Instâncias de Governança”, 

cujo modelo de formação e institucionalidade se define e se constitui a partir das realidades 

regionais e seus relacionamentos intermunicipais. 

Outra estratégia determinante para apoiar a ação de estruturação das regiões foi a 

promoção e comercialização dos produtos e serviços turísticos, por meio do Salão do Turismo 

– Roteiros do Brasil, que se tornou espaço de destaque no cenário nacional ao mostrar os 

múltiplos e diversos Brasis. 

O Salão do Turismo foi além do espaço de negócios. Proporcionou aos gestores públicos, 

empreendedores, empresários e operadores, a troca, o conhecimento, a percepção das 

tendências e desejos dos consumidores. Possibilitou, também, o debate em que se revelaram 

experiências que valorizam a cultura, o trabalho, os modos de vida das regiões, municípios, 

localidades, proporcionando leituras diversas, deixando evidente a capacidade e possibilidades, 

quando bem-estruturadas e articuladas, da cadeia produtiva do turismo.

Como estratégicos, do ponto de vista da abordagem territorial, resultados foram 

alcançados na execução do Programa de Regionalização, destacando-se: o fortalecimento 

do processo de gestão compartilhada, capaz de representar a diversidade e pluralidade dos 

segmentos sociais; as políticas públicas focadas no desenvolvimento sustentável por meio de 

diálogo com os agentes de mercado; a oferta turística ampliada, qualificada e diversificada; 

as iniciativas de apoio à roteirização e integração da produção associada ao turismo, como 

necessárias para a qualificação e diversificação da oferta; a formação dos gestores públicos, 

agentes da cadeia produtiva do turismo e da rede de interlocutores do programa, por meio 

do Programa de Qualificação a Distância para o Desenvolvimento do Turismo, a exemplo do 

Curso a Distância de Regionalização do Turismo.

Tais resultados foram possíveis a partir do aperfeiçoamento das relações estabelecidas 

entre as ações de governo e a gestão social, que refletem o processo de construção de 

políticas públicas.

Destaca-se, ainda, como aperfeiçoamento do Programa, a estratégia de definição 

dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, priorizados pelo Plano 

Nacional do Turismo 2007-2010. Este projeto foi composto por três etapas, executadas de 

forma sucessiva e complementar: 1ª) o Índice de Competitividade Nacional, pesquisa com a 

função de fornecer um retrato detalhado do setor, possibilitando uma intervenção planejada 

nos municípios estudados; 2ª) Gestão de Destinos, ação voltada ao auxílio para a elaboração 

e execução de planos estratégicos para o setor de turismo, priorizando políticas que focavam 

a competitividade no mercado; 3ª) Sistema de Gestão dos Destinos, ferramenta desenvolvida 

para gerir as ações entre o Ministério do Turismo e os Destinos Indutores.

Outra ação que se ressalta é o alinhamento da estratégia da segmentação do turismo com 

o Programa de Regionalização, tornando-se uma diretriz orientadora para o desenvolvimento 

de produtos, promoção e posicionamento de mercado, a partir da premissa “segmentar é 
olhar para o destino, inclusive os mais tradicionais, e encontrar nele uma vocação, de modo 
que atenda ou agrade a um público específico”. O lançamento da coletânea Cadernos da 

Segmentação, composta por nove cadernos: cultural, rural, de aventura, ecoturismo, turismo 

náutico, de pesca, estudos e intercâmbio, negócios e eventos e sol e praia, teve como objetivo 

apresentar as linhas estratégicas de segmentação da oferta e demanda e a estruturação de 

roteiros turísticos no País. 

Sancionada em 2008, a Lei do Turismo (nº 11.771) torna-se referência na gestão pública 

do setor. Traz no seu escopo o marco regulatório definindo competências e responsabilidades 

do poder público e de toda a cadeia produtiva do turismo, garantindo a gestão ética, responsável, 

transparente e cidadã.

Em 2010, identificou-se a necessidade de avaliar os resultados do Programa de 

Regionalização do Turismo que, de forma empírica, a partir da observação e vivência dos 

atores envolvidos, já tornava evidente sua contribuição para o aumento da competitividade das 

regiões turísticas e da qualidade dos seus produtos, no sentido de gerar impactos positivos na 

economia regional e local.

A metodologia de avaliação dos seis anos do Programa, assim como a política de 

regionalização, adotou o caráter da participação dos diversos atores sociais, reforçando a 

estratégia de descentralização das políticas públicas na construção de alianças.

Expressão espontânea de cidadania, a Avaliação2 do Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil considerou as especificidades de cada região do País, palco 

de realidades sociais que se misturam e se complementam. Seus resultados, traduzidos 
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3 Para o Ministério do Turismo, o processo de estruturação de destinos consiste em atuar a partir dos eixos do Pro-
grama de Regionalização do Turismo, em parceria com as Unidades da Federação, regiões e municípios, tendo como 
base seus respectivos níveis de desenvolvimento turístico.

em importantes lições aprendidas nesta trajetória com a rede de cooperação, somados às 

experiências dos interlocutores do Programa, são utilizados como insumos para a revisão e 

ajustes no processo de desenvolvimento sustentável das regiões turísticas.

O ano de 2011 inicia-se com a revisão de processos, avaliações de resultados das ações 

do governo, propondo redirecionamentos e permanência de programas e estratégias em curso. 

Neste contexto, e assumindo a Avaliação do Programa de Regionalização do Turismo como 

base, iniciou-se a construção coletiva de um conjunto de melhorias para o fortalecimento do 

Programa. O ano de 2012 foi marcado pela retomada das ações da rede de cooperação, com 

a realização de oficinas junto às instituições de ensino, com a participação de especialistas, 

dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização e representantes dos destinos 

turísticos. Neste período, com os resultados dos debates promovidos em reuniões com os 

técnicos e gestores do Ministério do Turismo, reafirma-se o caráter transversal do Programa, 

como política estruturante.

O ano de 2013 inicia-se com a realização de uma consulta pública, possibilitando 

a participação ativa da sociedade na construção dessa política pública de turismo do País. 

Concomitantemente, estreitam-se as articulações entre as entidades que compõem o Sistema 

Nacional de Turismo, como forma de interagir para consolidar as estratégias do Programa, 

especialmente com a Câmara Temática de Regionalização, Fórum de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo (FORNATUR) e Conselho Nacional de Turismo.

Neste quadro de avaliações e permanências, o Ministério do Turismo coaduna suas ações, 

orientadas a partir dos valores e premissas do Governo Federal, criando e transformando em 

oportunidades essas sugestões, reivindicações e redirecionamentos, indicados na avaliação 

do Programa de Regionalização – momento em que essas ações são revisadas e incorporadas 

ao Plano Nacional de Turismo 2013-2016.

Na sua concepção filosófica e conceitual, o Programa de Regionalização do Turismo 

não sofre alterações. Os ajustes propõem qualificar a concepção estratégica, as ferramentas 

de gestão e incorporar mecanismos de fomento capazes de provocar e promover concepções 

inovadoras ao enfrentamento das fragilidades diagnosticadas. Deste modo, o propósito é 

promover a convergência e a articulação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto das 

políticas públicas setoriais, nas regiões com foco na estruturação dos destinos turísticos3. 

O Plano Nacional de Turismo 2013-2016 responde às demandas e está “de acordo com 
as orientações do Governo Federal e alinhado ao Plano Plurianual 2012-2015”. Ele define 

as contribuições do setor para o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da 

pobreza. Tem ainda como insumo básico o Documento Referencial – Turismo no Brasil 2011-

2014 e destaca, no âmbito da gestão, as diretrizes que devem nortear o desenvolvimento do 

turismo brasileiro, como a ampliação da participação e do diálogo com a sociedade; a geração 

de oportunidades de emprego e empreendedorismo; a redução das desigualdades sociais 

e regionais; a promoção da sustentabilidade; o incentivo à inovação e ao conhecimento; a 

regionalização como referência territorial para o planejamento; e o monitoramento e avaliação 

contínuos desse processo.

Considerando o diagnóstico do setor e tendo como referência as diretrizes que orientam 

o Plano Nacional de Turismo, são identificados seis grandes objetivos: incentivar o brasileiro 

a viajar pelo Brasil; incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas internacionais; 

promover a sustentabilidade, a inclusão social e a geração de emprego; aumentar a 

competitividade do turismo brasileiro; fortalecer a gestão descentralizada do turismo no Brasil; 

e preparar o turismo brasileiro para os megaeventos.

A definição das ações estratégicas, propostas no Plano Nacional de Turismo 2013-

2016 reforça o posicionamento apresentado na avaliação do Programa de Regionalização do 

Turismo, de priorizar as ações nas regiões e, assim, consolidar a Gestão Descentralizada a 

partir da ampliação da participação, do diálogo e do controle social.
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O Programa de 
Regionalização do Turismo

O Programa de Regionalização do Turismo, estruturado pelo Plano Nacional de Turismo 

2013-2016, é qualificado a partir das proposições advindas de discussões realizadas no 

âmbito do Sistema Nacional de Turismo, das equipes técnicas do Ministério do Turismo, 

das avaliações oriundas das instâncias de governança, da Rede Nacional de Regionalização 

e, por último, da consulta pública. O Programa, na sua revisão, reflete as aspirações da 

sociedade, recupera a determinação da ação do Estado e torna possível o surgimento das 

diversidades dos territórios, transformando-as em economia poderosa, capaz de gerar o 

estado do bem-estar.

Premissas
Para alcançar os resultados almejados no processo de regionalização do turismo, 

foram definidas diretrizes que se constituem nas premissas para sua execução:

•	 abordagem territorial, adotada como referência para o desenvolvimento.

•	 Integração e participação social, fortalecendo o protagonismo da cadeia 

produtiva do turismo no âmbito regional, no conjunto dos municípios, e nos 

processos de gestão das políticas públicas.

•	 Inclusão, entendendo a região como espaço plural e participativo, que amplia as 

capacidades humanas e institucionais, facilitando as relações políticas, econômicas, 

sociais e culturais.

•	 Descentralização, atuando no âmbito do Sistema Nacional de Turimo, adotando 

os métodos e processos da Gestão Descentralizada.

•	 Sustentabilidade, compreendendo o desenvolvimento sustentável das regiões 

turísticas como base para a preservação da identidade cultural, respeitando as 

especificidades políticas, econômicas, sociais e ambientais.

•	 Inovação, definida como a capacidade da cadeia produtiva do turismo, de 

compreender que a estruturação dos destinos turísticos depende de uma nova 

visão integradora do desenvolvimento produtivo e da competitividade, o que: exige 

a formalização dos serviços e qualificação de pessoas; provoca a ampliação dos 

micro e pequenos empreendimentos, organizações associativas e cooperativas; 

requer a articulação em redes; demanda investimentos em tecnologias; busca a 

oferta de produtos e serviços segmentados que agreguem valores do patrimônio 

sociocultural e ambiental e que gerem, como resultado, a ampliação da capacidade 

de produção, de postos de ocupação, de difusão e de distribuição de produtos e 

serviços, além da circulação da renda no território.

•	 Competitividade, entendida como a capacidade crescente de gerar negócios 

nas atividades econômicas relacionadas ao setor de turismo, de forma sustentável, 

proporcionando ao turista uma experiência positiva.
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Objetivos
Geral

Apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo no País, de forma regionalizada 

e descentralizada.

Específicos

•	 Mobilizar e articular os programas e ações no âmbito do Ministério do Turismo, 

dos ministérios setoriais, das agências de fomento nacionais e multilaterais, para 

a abordagem territorial e a gestão descentralizada do turismo.

•	 Estabelecer critérios e parâmetros para a definição e categorização dos municípios 

e das regiões turísticas, de modo a gerar indicadores de processos, resultados 

e de desempenho como ferramentas de apoio à tomada de decisão técnica e 

política.

•	 Promover a integração e o fortalecimento das instâncias colegiadas, nos Estados, 

regiões e municípios, fortalecendo a Rede Nacional de Regionalização.

•	 Incentivar e apoiar a formulação e a gestão de planos turísticos estaduais, 

regionais e municipais, com o protagonismo da cadeia produtiva, adotando visão 

integradora de espaços, agentes, mercados e políticas públicas.

•	 Prover os meios para qualificar os profissionais e serviços, bem como incrementar 

a produção associada nas regiões e municípios turísticos.

•	 Fomentar o empreendedorismo nos Estados, regiões e municípios turísticos, bem 

como criar oportunidades para a promoção de investimentos.

•	 Identificar as necessidades de infraestrutura dos Estados, regiões e municípios e 

articular sua priorização com áreas setoriais.

•	 Apoiar a promoção e comercialização dos produtos turísticos.

•	 Transferir conhecimento técnico visando à eficiência e eficácia da gestão pública 

de turismo no País.

•	 Definir critérios, parâmetros e métodos capazes de estimular e disseminar as 

melhores práticas e iniciativas em turismo no País.

•	 Estabelecer critérios para a ampliação do uso de editais de seleção pública, na 

escolha de projetos para a destinação de recursos públicos do orçamento.

Modelo de gestão

O modelo de gestão adotado pelo Programa de Regionalização do Turismo está 

alicerçado sob a ótica da gestão compartilhada, deixando evidentes a participação, 

democratização, consensos e acordos, envolvendo multiplicidade e diversidade de entes 

institucionais, agentes econômicos e sociedade civil organizada. 

Traduz as aspirações da sociedade e do governo na corresponsabilidade na tomada 

de decisão, na formulação de estratégias, na determinação das prioridades de execução, 

na avaliação, que referendem os objetivos a serem alcançados na perspectiva da inclusão 

e do desenvolvimento.

Outra centralidade da gestão do Programa de Regionalização do Turismo são os 

meios de acesso para a transparência e o compartilhamento das informações e resultados 

da execução da política. Neste sentido é necessário qualificar os sistemas de planejamento, 

acompanhamento e avaliação, comunicação e informação em rede, de modo a ampliar a 

participação social e garantir o êxito da gestão compartilhada do Programa.

A Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo estrutura-

se nos seguintes níveis de atuação: em âmbito nacional e em âmbito estadual, 

regional e estadual.  

Em âmbito nacional, a Coordenação Nacional do Programa será conduzida 

pelo Ministério do Turismo, por meio do Comitê Executivo do Programa de 

Regionalização, constituindo-se em núcleo de expressão técnico-político, atuando 

de forma coordenada com o Sistema Nacional de Turismo e a Câmara Temática de 

Regionalização do Conselho Nacional de Turismo. Tem como missão deliberar e discutir 

sobre os temas relevantes do setor, a partir de estudos, tendências e demandas nacionais, 

estaduais, regionais e municipais.

Em âmbito estadual, regional e municipal, as estruturas da gestão pública 

e a cadeia produtiva do turismo, as instituições de ensino superior e as organizações da 

sociedade civil operam as ações executivas do Programa, apoiados pelos Interlocutores 

Estaduais, Interlocutores Regionais e Interlocutores Municipais do 

Programa de Regionalização do Turismo. 

Neste processo de reestruturação, resgata-se a representação do ator municipal 

como agente de desenvolvimento, considerando ser ele o detentor das realidades e 

demandas locais, institucionaliza-se o representante regional, garante-se a permanência 

do interlocutor estadual como forma de fortalecer e estender a rede de mobilização. 

Os interlocutores do Programa têm como missão o acompanhamento do ciclo de 

gestão do Programa – planejamento, ação executiva, acompanhamento, avaliação de 

processos e resultados – atuando articulados na Rede Nacional de Regionalização, fonte 

de inovação, intercâmbio, criatividade e diversidade cultural. 

Sendo o Programa um modelo de gestão de política pública descentralizada, 

coordenada e integrada, sua estrutura abarca todas as esferas institucionais e políticas 

até o alcance social almejado, ou seja, a comunidade. 
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Para cada nível de abrangência, o Programa é coordenado pelas respectivas instituições, 

conforme quadro abaixo: 

Eixos de atuação 
Os eixos de atuação do Programa de Regionalização do Turismo representam, de forma 

prática e aplicável, o próprio ciclo de desenvolvimento e produção de atividades, bens e serviços 

turísticos nas regiões e municípios. 

Por seu caráter transversal, são o ponto de equilíbrio do Programa, uma vez que possibilitam 

a integração e convergência das ações e esforços do Ministério do Turismo – Secretarias, 

Diretorias, Coordenações – às demandas dos Estados, regiões e municípios turísticos.

Estes eixos orientam as ações estratégicas que se constituem nas áreas de resultados 

a serem alcançadas. Dessa forma, as ações de apoio à gestão, estruturação e promoção do 

turismo, são traduzidas em oito eixos de atuação e respectivas ações estratégicas:

Gestão descentralizada do turismo 

Efetivar a gestão descentralizada do turismo, de forma a articular e responder às demandas 

do setor, fortalecer a participação social, integrando as políticas públicas, compreendendo e 

atuando para, dentre outros:

•	 elaborar estudos estratégicos para o fortalecimento da política de turismo;

•	 apoiar a organização dos municípios em regiões turísticas; 

•	 apoiar a sensibilização e mobilização das comunidades e agentes turísticos;

•	 fortalecer as instâncias de governança de suporte à gestão descentralizada do turismo 

estadual, municipal, regional e macrorregional; 

•	 articular e fortalecer os arranjos institucionais e setoriais;

•	 apoiar ações de fortalecimento dos entes que integram o Sistema Nacional de Turismo 

por meio da realização de seminários e oficinas de trabalho; 

•	 apoiar a produção de material técnico, didático, institucional e a realização de estudos 

para subsidiar a implementação de ações de fortalecimento do turismo; 

•	 observar as boas práticas, experiências e disseminação de conhecimento.

Planejamento e posicionamento de mercado 

A partir de dados e informações coletadas, subsidiar o planejamento e desenvolvimento 

de produtos turísticos (destinos, roteiros, serviços) a partir de elementos de identidade da 

oferta turística, observadas, também as características da demanda (público-alvo). O que se 

prevê é a utilização da segmentação turística desde o planejamento estratégico do território 

ao posicionamento dos produtos turísticos. Com isso, agrega-se atratividade à oferta turística, 

consolidam-se os produtos existentes e incentiva-se a inserção de novos produtos turísticos de 

qualidade nos mercados nacional e internacional. Consiste principalmente em: 

•	 apoiar a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de planos estratégicos 

de desenvolvimento do turismo;

•	 realizar estudos para a identificação e fortalecimento de produtos ou roteiros turísticos 

a serem desenvolvidos;

•	 formatar, posicionar ou reposicionar produtos turísticos;

•	 realizar estudos e pesquisas acerca da oferta e demanda turística segmentada.

Âmbito Instituição Colegiado Executivo

Nacional
Ministério do 

Turismo

Conselho 

Nacional
Comitê Executivo

Estadual
Órgão Oficial de 

Turismo da UF

Conselho / 

Fórum Estadual

Interlocutor 

Estadual

Regional Instância de Governança Regional
Interlocutor 

Regional

Municipal

Órgão Oficial 

de Turismo do 

Município

Conselho / 

Fórum Municipal

Interlocutor 

Municipal

Quadro 1: Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo
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Qualificação profissional, dos serviços e da produção associada 

Inovação e competitividade de produtos e serviços advêm com o setor formalizado, 

regulado, qualificado e diversificado, integrando a diversidade das expressões culturais, 

agregando valor em todas as etapas dos seus processos de produção e operação, 

possibilitando a dinamização econômica das atividades nos territórios. Para tanto, torna-se 

necessário, dentre outros:

•	 mobilizar os prestadores de serviços turísticos para a formalização e cadastro no 

Sistema de Cadastro dos Prestadores de Serviço Turístico;

•	 informar o consumidor sobre a importância de se adquirir produtos de prestadores 

regularmente cadastrados no Cadastur;

•	 fomentar a classificação dos empreendimentos e equipamentos turísticos e adoção 

dos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério do Turismo; 

•	 fiscalizar prestadores de serviços turísticos nos Estados e municípios;

•	 identificar demanda de qualificação profissional e empresarial; 

•	 estabelecer padrões e normas de atendimento; 

•	 qualificar profissionais e empresas;

•	 desenvolver sistema de monitoramento e avaliação da qualificação realizada;

•	 promover certificação profissional;

•	 levantar demanda de ações para o fomento e integração da produção associada ao 

turismo;

•	 organizar e qualificar a produção associada ao turismo;

•	 definir estratégias para inserção dos produtos e serviços turísticos de base local.

Empreendedorismo, captação e promoção de investimento

As dimensões econômicas, tecnológicas, empresariais, políticas e sociais podem se 

consubstanciar em oportunidades a serem potencializadas ou em riscos a serem minimizados, 

dependendo da capacidade de negociações de políticas que ampliem os meios técnicos, 

jurídicos e financeiros para a dinamização econômica dos negócios do turismo nos territórios. 

Demandam, principalmente:

•	 realizar estudos e pesquisas das oportunidades de investimentos no âmbito do ativo 

turístico brasileiro; 

•	 divulgar informações acerca das oportunidades de investimento e financiamento da 

atividade turística;

•	 estabelecer parcerias público–privadas;

•	 divulgar linhas de crédito e modalidades de financiamento;

•	 promover incentivos fiscais e tributários;

•	 incentivar o associativismo, cooperativismo e empreendedorismo.

Infraestrutura turística 

A dinamização da atividade, a vocação e o protagonismo econômico no território possibilitam, 

por meio de iniciativas variadas de cooperação, tecnologias e fomento, incorporar valor agregado 

e ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo. As estratégias de infraestrutura turística, 

conjunto formado por obras e instalações de estrutura física e de serviços indispensáveis ao 

desenvolvimento do turismo e existentes em função dele, necessitam, dentre outros:

•	 infraestrutura e equipamentos urbanos diretamente relacionados às atividades 

turísticas;

•	 infraestrutura de acesso, tais como estradas turísticas, ferrovias, pontes, rodovias, 

túneis e viadutos, orlas fluviais, lacustres e marítimas;

•	 terminais rodoviários, ferroviários, aeroviários, fluviais, lacustres e marítimos;

•	 edificações de uso público destinadas a atividades indutoras de turismo como centros 

de cultura, museus, casas de memória, centros de convenções, centros de apoio ao 

turista, teatros, centros de comercialização de produtos artesanais e mirantes públicos;

•	 restauração de edifícios, monumentos e conjuntos históricos;

•	 elaboração de projetos de infraestrutura turística.

Informação ao turista 

Oferecer ao turista, informações seguras, atualizadas e completas sobre atrativos 

turísticos, eventos, infraestrutura, serviços, acessos e história da região ou município, com a 

recomendação de programas e atividades adequados ao perfil do turista. Para tanto, torna-se 

necessário, dentre outros:

•	 guias e mapas turísticos;

•	 banco de imagens e vídeos;

•	 portais (site) de regiões e destinos turísticos;

•	 redes sociais e novas mídias;

•	 sinalização turística;

•	 centro de atendimento ao turismo.

Promoção e apoio à comercialização 

Este eixo exige profissionais e serviços qualificados, infraestrutura, informações seguras 

e precisas, articulação da cadeia produtiva do turismo em redes de cooperação, de forma a se 

obter produtos estruturados e segmentados, adequados à promoção e comercialização. Requer, 

principalmente:

•	 campanhas promocionais e publicitárias, além da produção das respectivas peças; 

•	 produção de materiais promocionais, tais como banners, cartazes, catálogos, folhetos, 

guias, livros, manuais, revistas, sacolas, pôsteres, postais, conteúdos digitais, vídeos 

e filmes;

•	 realização de famtrip e presstrip;

•	 organização de rodadas de negócios;

•	 participação em feiras e eventos.
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Monitoramento 

Ações e projetos conduzidos a partir de uma visão geral do processo de mudança exige 

a aplicação de critérios cuidadosos de seleção de prioridades, análises das demandas e ofertas 

associadas às capacidades institucionais, de recursos técnicos, financeiros e de pessoas para 

produzir dados e informações precisas e confiáveis que possibilitem retroalimentar o ciclo de 

monitoramento da atividade turística no território1. É imperioso e exige, dentre outros: 

•	 medição dos resultados e impactos das atividades do turismo;

•	 estudos e projeções das tendências da oferta e da demanda;

•	 avaliação das tendências de novas tecnologias para o setor;

•	 medição de satisfação dos turistas.

1 Adaptado de: 1. Gestão do Turismo – Brasil. 2. Programa de Regionalização do Turismo. 3. Sistema de Monitoria 
e Avaliação do Programa. I. Título. II. Títutlo: Módulo Operacional. 9: Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa.
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Os processos de avaliação e revisão do Programa de Regionalização do Turismo indicaram, 

para sua consolidação, ações estruturantes, de caráter estratégico, tendo como ponto de partida: 

maior articulação para a convergência das ações do Ministério do Turismo; a referência da 

região turística, reforçando a ação municipal, para fins de planejamento, gestão e promoção; a 

qualificação do capital social na perspectiva de contribuir para aumentar a eficiência da participação 

da sociedade e facilitar as ações coordenadas; o fomento como indutor do desenvolvimento; a 

informação, a comunicação e a articulação, entre as diversas entidades que atuam no setor, como 

forma de garantir a eficácia do Programa; e o sistema de monitoria e avaliação, imprescindível para 

a aferir impactos, subsidiar a formulação de projetos e processos, permitindo a visibilidade dos 

resultados. Tem-se, portanto, como imperiosa necessidade:

Mapeamento, Diagnóstico e Categorização
O Mapa da Regionalização do Turismo, nas suas três edições (2004, 2006 e 2009), contribuiu 

significativamente para a identificação das regiões turísticas2 do Brasil, orientando a atuação do 

Governo Federal no território brasileiro. Entretanto, este conjunto de informações não identificava 

o nível de desenvolvimento turístico das regiões e municípios, não oferecendo, dessa forma, 

subsídios para a tomada de decisões estratégicas.

Neste contexto, será aplicada uma matriz diagnóstica, construída de forma matricial, com 

base nos Eixos de atuação do Programa de Regionalização, que tem como objetivo 

identificar o estágio de desenvolvimento turístico das regiões e municípios. Dela resulta um 

conjunto de informações que definirá indicadores capazes de categorizar as regiões e os municípios 

turísticos brasileiros. Tais informações irão compor a base de dados constitutiva do Sistema de 

Informações Gerenciais do Programa de Regionalização do Turismo, ferramenta de 

gestão estratégica e de monitoramento do Programa. 

Para fins de categorização e atuação estratégica, os municípios e regiões serão categorizados 

em níveis, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontram:

•	 MuNICÍPIO: indicará o nível de atratividade, gestão e de organização do setor como 

meio de aferir o desenvolvimento turístico;

•	 REGIÃO: indicará o nível de desenvolvimento turístico, a partir da ponderação do nível 

de desenvolvimento dos municípios que a compõem, somado ao fator de cooperação 

regional entre estes.

Formação 

A formação de capital social, relevante experiência na execução das políticas públicas focadas 

nos territórios, gerou fluxos de informação e conhecimento; facilitou a interlocução interinstitucional, 

a cooperação técnica, política e as relações econômicas; valorizou as expressões das culturas 

locais e territoriais; facilitou a cooperação e parcerias técnicas e financeiras para consecução dos 

objetivos do Programa. 

2 Atualmente, o Mapa da Regionalização do Turismo identifica 276 Regiões Turísticas do Brasil, compostas por 3.635 
municípios. Disponível em:
 http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/00mapa_2009.html

Estratégias de Implementação



Programa de regionalização do Turismo d i r e T r i z e s

34 35

Essa experiência assegura que o enfoque atual na transferência de conhecimento como 

promotor do desenvolvimento sustentável do turismo, centrada no fortalecimento da gestão 

compartilhada, se concretize por meio de ações educativas capazes de formar gestores, técnicos 

e prestadores de serviços turísticos.

O processo de capacitação se fará pela ação articuladora da Rede Nacional de Regionalização, 

preferencialmente com as entidades do Sistema Nacional de Turismo e instituições de ensino 

superior e técnico. O conteúdo do material técnico-pedagógico orientar-se-á a partir dos Eixos de 

atuação do Programa de Regionalização. 

Fomento
O apoio ao desenvolvimento dos municípios e regiões turísticas dar-se-á, no âmbito do 

Programa, preferencialmente, por meio de chamadas públicas de projeto, orientadas nos Eixos de 

Atuação do Programa de Regionalização do Turismo e em critérios específicos de cada área, que 

deverão considerar a categorização definida no Sistema de Informações Gerenciais do Programa 

de Regionalização do Turismo.

Comunicação 
Produzir e disponibilizar instrumentos e ferramentas de informação e comunicação é 

imprescindível para informar e motivar os vários segmentos da sociedade para a importância do 

Programa como instrumento político, essencial à consolidação dos destinos, e como promotor de 

desenvolvimento econômico e social nas regiões turísticas.

A comunicação aqui é entendida como a capacidade de administrar, organizar e distribuir, a 

partir do potencial das novas tecnologias e dinâmicas presenciais, gerando: formação, informação, 

atualização, criação, produção, relacionamento, acesso, gestão do conhecimento e memória. Essas 

ferramentas, dinâmicas e flexíveis, assegurarão a excelência dos resultados para a estrutura de gestão, 

da cadeia produtiva do turismo local, regional, estadual e nacional e para os cidadãos e consumidores. 

Como estratégia de desenvolvimento, produção e circulação da informação, na perspectiva 

de mudança e convergência, exige ambiente dinâmico, aberto às novas possibilidades e capaz 

de provocar novas abordagens de articulação e o desenvolvimento das políticas públicas para o 

turismo local, regional, estadual e nacional. 

Monitoramento do Programa de Regionalização do Turismo 
O sucesso de um programa ou de um projeto depende de planejamento, de executores 

eficazes na implementação das ações e da construção de uma base de dados atualizada e confiável 

para um eficiente monitoramento e avaliação3.

Todo projeto ou conjunto de ações sofre, ao longo de sua implementação, desvios no 

cumprimento das metas programadas, como consequência de mudanças e pressões provenientes 

dos seus ambientes interno e externo, que acabam por influenciar as ações executadas.

3 Adaptado de: 1. Gestão do Turismo – Brasil. 2. Programa de Regionalização do Turismo. 3. Sistema de Monitoria e 
Avaliação do Programa. I. Título. II. Título: Módulo Operacional. 9: Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa.

Tais desvios, cuja importância varia de acordo com o tipo, a frequência e o grau de influência 

sofrida, poderão resultar, se não forem percebidos, avaliados e ajustados a tempo, em atraso 

no cumprimento das metas, no desperdício de tempo e recursos e, até, no completo insucesso 

das ações.

É a partir de um trabalho de acompanhamento, documentação, análise e avaliação de 

resultados, da comparação entre o planejado e o realizado e da avaliação dos desvios ocorridos 

que poderão ser adotadas medidas de ajuste. Com base nas informações obtidas nesse 

processo é que as decisões serão tomadas e os ajustes serão feitos, fundamentados em critérios 

preestabelecidos ou nas metas programadas.

Neste contexto, o monitoramento e avaliação, sugeridos para o Programa de Regionalização 

do Turismo, serão apoiados em seus Eixos de atuação e deverão alimentar o Sistema de 

Informações Gerenciais do Programa.

Este documento, PROGRaMa DE REGIONaLIZaÇÃO DO TuRISMO – 

DIRETRIZES, reflete o debate público para a pactuação de amplo acordo e consenso, entre 

diferentes setores da sociedade, necessários à legitimidade das políticas públicas de fomento 

às regiões e municípios turísticos.

O documento transcende a perspectiva do desenvolvimento setorizado e corporativo, 

amplia e articula as diversas dimensões econômicas do setor, das organizações, do espaço e 

da participação social. Reflete, particularmente, o direcionamento da atual gestão do Ministério 

do Turismo, que entende que o desenvolvimento do setor se constrói com valores centrados 

em ética, liderança, inspiração, paixão, compromisso e orgulho, gerenciando processos e 

cuidando de pessoas.
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Lista dos Participantes da Consulta Pública

anexos

NOME ENTIDaDE ESTaDO

ANA SILVA SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DO ACRE AC

JAIRO OLIVEIRA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO PIRANHAS AL

ANA CAMELO UFAL AL

GEONETE SILVA IFAL AL

DANIVAL LOPES PREFEITURAS DE JAPURá, MARAã E TEFÉ AM

ALEXANDRA DA SILVA FAC. METROPOLITANA DE MANAUS AM

DENISE DAMASCENO SEC. ESTADUAL DE SAúDE DO AMAPá AP

CHARLENE TAVARES IIADH AP

VALERIA LIMA ABAV AP

ROSA PENZZA FUNDAçãO JUPARá BA

ROSA PENZZA FILARMôNICA EUTERPE ITABUNENSE BA

BRUNO WENDLING SECRETARIA DE TURISMO DE CAIRU BA

LUCIANO LEITE CâMARA DE TURISMO DO VALE DO SãO FRANCISCO BA

LIVIA MARIA PREFEITURA BA

KARLLA DA COSTA CâMARA DE TUR. DA COSTA DO CACAU BA

ANTONIO ALVES ASSOC. CONDUTORES VISITANTES ANDARAÍ BA

MARI GâNDARA CâMARA DE TURISMO DA COSTA DO CACAU BA

WENER MOREIRA PREFEITURA BA

WILSON CRUZ MEMORIAL DA EPOPEIA DO DESCOBRIMENTO BA

AMARAILTON SOUZA ASSOC. GUIAS TUR. COSTA DO DESCOBRIMENTO BA

JORGE ALMEIDA CâMARA DE TURISMO DA COSTA DO CACAU BA

LINDA CARTER PREFEITURA MUNICIPAL DE POçõES BA

MáRCIA TUDE PREF. MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS BA

JULIO DE OLIVEIRA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO BA

MAX DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA BA

MARILIA RODRIGUES ACERTI BA

ANA SOARES PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ BA

JOSÉ OLIVEIRA ASDECQ CE

JOSE LINHARES UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAú CE

JANAILDA SABOIA INOVART CONSULTORIA CE

FRANCISCO DA SILVA ASSOC. DOS AMIGOS DA ARTE DE GUARAMIRANGA CE

JOãO DA COSTA GUIA DE TURISMO CE

JOSE DE OLIVEIRA ASSOCIAçãO DOS MORADORES DO EMA CE

LAURA MARQUES   CE

EVA PARENTE PREFEITURA MUN. DE JAGUARIBARA CE

MIGUEL TEGENBOSCH TURISMóLOGO CE

FRANCISCO DE SOUSA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRáRIO CE

GERSON LINHARES PROGRAMA FORTALEZA A PÉ CE

ANADARC PINHEIRO PREFEITURA MUN. DE URUBURETAMA CE

ERIK DE ALBUQUERQUE POUSADA TAIBA INN CE

CARLOS ALVES SEC. MUN. DE TUR. E DESPORTO DE IBIAPINA CE

ADRIANO XAVIER TURISMóLOGO CE

GABRIELA WIEDEMANN SUPREMA LOCADORA E TURISMO DF

PAULO HENRIQUE ROSA VELôSO VIP SERVICES – ABARE DF

CLAUDETE ANDREOLA CâMARA DOS DEPUTADOS DF

DANIELA GARROSSINI UNB DF



42 43

Programa de regionalização do Turismo d i r e T r i z e s

MARCELA GOMES RECORD DF

ISABELA ESTUDANTE DF

ANA PAULA JACQUES ESTUDANTE DF

ANTôNIO NETO ASSOC. BRASILIENSE DE TURISMO RECEPTIVO DF

BERENICE TAVARES TOP 3 CONSULTORIA E MARKETING LTDA. ES

HELAINE CRISTHINA SOCIEDADE CIVIL ES

LENEANDRO GOULART PREF. MUN. DE JERôNIMO MONTEIRO ES

JAMILLE MONTEIRO ESPÍRITO SANTO EM AçãO ES

DIEGO LOPES TURISMóLOGO ES

MOACIR DURãES ENGETUR CONSULTORIA TURÍSTICA E AMBIENTAL ES

THAYNARA LOURENCO FACULDADE ESTáCIO DE Sá VITóRIA ES

MARY DE ALENCAR ASSOC. DE MORADORES PERA MENINA ES

THIAGO FERREIRA GOIáS TURISMO GO

FLáVIA RABELO AGêNCIA GOIANA DE TURISMO GO

BENÍCIO AZEVEDO HOTEL SERRADOR GO

TIAGO MARTINS ESTUDANTE GO

CEFAS LUIZ PAULINO SECRETARIA DE TURISMO RIO QUENTE GO

TáCITA PEREIRA   MA

NARA RúBYA DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA

ANA CATHARINE MELO PREFEITURA DE SãO LUÍS MA

MARCIO MENDONçA ONG ECCOBELLA MA

PABLO DA ROCHA MOREIRA CARAÍBA PROJETOS E TURISMO MA

MANOEL JUNIOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHãO MA

MONICA DE ARAUJO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHãO MA

JORGE SILVA PREF. MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHãO MA

SAMIR CHAMOU SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MG

FERNANDA CUNHA ASSOC. DO CIRCUITO TUR. GRUTAS E MAR DE MINAS MG

JESUS KIMAID ECOVIVêNCIA ECOTURISMO MG

ANDRÉ CAMPOS CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS MG

TEREZINHA DE FARIA ASSOC. CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES MG

EDUARDO VALENTE ASSOC. DO CIRCUITO TUR. CAMINHOS DO INDAIá MG

FREDERICO COELHO GIGA CONSULTORIA LTDA. MG

RUY FELIPE UTRAMIG MG

LILIANE ALVES PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG

FERNANDA PAIVA ASSOC. CIRCUITO SERRA VERDES DO SUL DE MINAS GERAIS MG

ANGÉLICA SALLES 
ASSOC. DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS MALHAS DO SUL DE 
MINAS

MG

GUSTAVO GRECA PREFEITURA DE PASSA QUATRO MG

LUIS GUSTAVO DA ROSA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO DE ITANHANDU MG

PRISCILLA DE FáTIMA FARIA HOTEL NACIONAL INN ARAXá LTDA. MG

POUSADA RIBEIRãO DO OURA 
LTDA

HOTELEIRA MG

LETÍCIA DE CARVALHO UFMG MG

MARCELLO SANNYOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MG

DANIELLE LOPES 
ASSOCIAçãO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHO NOVO/
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

MG

RICARDO FILHO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO MG

 LUCIENE BRAGA
CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS – ZONA 
DA MATA MINEIRA

MG

CRISTOVãO MARTINS DE ALMEIDA COMTUR – PIRANGUçU MG

RODRIGO MIRANDA VERDEPERTO ECOTURISMO MG

GUILHERME BORGES CASA DE CULTURA ANTôNIO CARLOS DE CARVALHO MG

FERNANDO OTTONI PUC MINAS MG

FRANCISCO MELO
AGêNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CIRCUITO 
TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA

MG

RAFAEL MENDES CâMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO MG

ADELMO DE MEDEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO MG

ASSOCIAçãO DOS ARTESãOS, 
ARTISTAS E PRODUTORES 
CASEIROS

  MG

BRUNO RAMOS SEBRAE – MG MG

INGRID LIMA UFMG MG

CLáUDIO NEVES AGêNCIA DE VIAGEM MG

MARILIZI DE OLIVEIRA UFMS MS

CRISTIANE FERRARI FUNDAçãO DE TURISMO DE MS MS

DORES CRISTINA GRECHI UEMS MS

EDSON GIROTO DEPUTADO FEDERAL MS

ALINE MOURA FUNDAçãO DE TURISMO DO ESTADO DE MS MS

CLAUDIA LOCH PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT

ANTONIO SILVA PREFEITURA DE PARANAÍTA MT

JUNIOR DALPIAZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA MT

ANA CAROLINA PINHEIRO A1 SOLUçõES EM TURISMO E SUSTENTABILIDADE MT

MARCELIA ANDREA MARTINS EMPRESA DROGARIA BRASIL MT

TATIANA FERNANDEZ SECULLOS TOUR – CONSULTORA CREDENCIADA SEBRAE MT

CARMEM LUCIA FEREIRA VOLUNTáRIA PA

áGILA CHAVES PRIVADA PA

JOãO HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE PA

SABRINA COSTA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA PA

JOãO VICENTE NOGUEIRA PREF. DE TUCURUÍ / SEDES / DEPTO. DE TURISMO PA

MARIA DE FáTIMA AMORIM ASSOC. BENEFICENTE CASA CAIADA – ONG PB

GERVAZIO SANTOS PREFEITURA PB

JOSÉ ALVES UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PB

RENATA DE SOUSA UEPB PB

SÉRGERSON SILVESTRE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PB

JULIANA ENNES JARDIM ABBTUR PARAÍBA PB

JAILSON CARDOSO ESTUDANTE PB

ALESSANDRA LONTRA SEC. TUR. E DESEN. ECONôMICO DO ESTADO DA PARAÍBA PB

FERDINAND MEDEIROS CONVENTION & VISITORS BUREAU DE JOãO PESSOA PB

GUSTAVO PENTEADO NORTH SHOPPING CARUARU E NORTH SHOPPING HOTEL PE

MANOEL MARQUES SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO PE

FLáVIA LEITE FAVIP PE

IGOR BITú UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PE

ELIAS RODRIGUES  RESTAURANTE TAPA DE CUADRIL PE

DRIELE DA SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PE

ANA PAULA DE MOURA INSTITUTO COOPERAçãO ECONôMICA INTERNACIONAL PE

EVANILDO FONSECA SECRETARIA DE TURISMO DE TRIUNFO PE

ANDRÉ PERINOTTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI PI

LUIZ CARLOS MARINHO INSTITUTO CAMILLO FILHO PI
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ELIENE DE FREITAS SINE PI

KARINA FONSECA VIA KF AGENCIAMENTO DE VIAGENS PR

MARIA DA SILVA PREFEITURA MUNCIPAL PR

YURE LOBO OPAH CONSULTORIA EM TURISMO PR

ELOá MARSCHNER
TURISMóLOGA – PRROSIMEI PRATES DE SOUZA – UNIOESTE – 
FOZ

PR

DOUGLAS VICTOR EMATER PR

GIOVANA SERENATO ONIS CONSULTORIA EM TURISMO PR

FAISAL SALEH POLOIGUASSU PR

MARINO LACAY IPARDES PR

LUIZ PANHOCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANá PR

JAIME NASCIMETO ADETUR CATARATAS E CAMINHOS PR

DAGO WOEHL ADECSUL PR

ROBERTO MONSORES PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RJ

ALBERTO ANSALONI FESPORTUR RJ

PATRÍCIA AZEVEDO IBAM RJ

VIVIAN MAY SEC. DE TUR. E DESENV. ECONôMICO DE VASSOURAS RJ

CAMILA BRAZ UNIV. FED. DO ESTADO DO RJ – CEDERJ MACAÉ RJ

WILLIAM THOMAZ UNIVERSIDADE ESTáCIO DE Sá RJ

ALINE FANTI MIIRAS TOURS OPER. DE TURISMO RECEPTIVO RJ

MARCO NAVEGA 
FED. DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

RJ

DEYVIDSON GUILANDE CANOA DA SERRA TURISMO RJ

MARIANA DE OLIVEIRA POUSADA PARAÍSO RJ

DIEGO BARONIO FAVELA B&B RIO DE JANEIRO RJ

LAÍSE COSTA SECRETARIA DE TURISMO DE PARATY RJ

ROGERIO ELMOR PETRóPOLIS CONVENTION BUREAU RJ

RONNIE DE ANDRADE RPETERSON CONSULTORIA EM TURISMO E PATRIMôNIO RJ

RUBEVAL FRANçA GUIA DE TURISMO RJ

RAFAELLE SILVA IBHES RJ

PATRICIA DE SOUZA C. E. PREF. FRANCISCO FONTES TORRES RJ

ILTON DA SILVA CIDQTUR B.F – ASSOC. REGIONAL DE TUR. DA B. FLUMINENSE RJ

ISA SILVA CIDQTUR B.FLUM E IBTUR RJ

JOSÉ DA SILVA PREFEITURA DE SERRA DE SãO BENTO RN

LáZARO DA COSTA UERN RN

RICARDO DE MORAIS UERN RN

DARLYNE VIRGINIO UFRN RN

MARCELA PESSOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ RN

PREFEITURA DE BENTO 
FERNANDES

  RN

ELIZABETE ALMEIDA ESTáCIO DE NATAL (FAC. CâMARA CASCUDO) RN

CARMEN VERA DE LUCENA SETUR/RN RN

OLIVACI JúNIOR PREFEITURA DE MACAU RN

MARCELO TAVEIRA UFRN RN

CEDNEY DE FARIAS PREF. MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL RN

MILTON GUEDES SECRETARIA MUN. DE TUR. DA PREF. DE TIBAU RN

ELIANE PRAçA EMPROTUR RN

JORGE ARRUDA UNP RN

SOLANGE PORTELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO RN RN

RICARDO DE SOUZA UNIVERSIDADE POTIGUAR – UNP RN

MARIA DA SILVA TURISMóLOGA E GUIA REGIONAL RO

MARIA GERALDA PEREIRA ASSESSORA PALAMENTAR RO

RAINARA DA SILVA INST. FED. DE EDUC., CIêNCIA E TEC. DE RORAIMA RR

BETEK LOCADORA DE VEÍCULOS TRANSPORTE DE PESSOAS RS

EDUARDO FAGUNDES PREF. MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA RS

LUIS ERTZOGUE
ASSOCIAçãO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO 
INDIANóPOLIS DE TRAMANDAI

RS

ZELMUTE MARTEN
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONôMICO E SOCIAL – SECDES

RS

MáRCIO PILGER  CâMARA DE VEREADORES RS

VERA GHENO ASSOC. DOS PESCADORES DE CAPãO DA CANOA – APCC RS

HELENA FROSI
AUTôNOMA – GUIA DE TURISMO REGIONAL, NACIONAL E 
AMÉRICA DO SUL

RS

SECRETARIA DE TURISMO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  RS

JOHN DOS SANTOS PM DERRUBADAS RS

CARLOS DA ROSA GUIA DE TURISMO – AUTôNOMO RS

LUIZ FERNANDO MORAES SECRETARIA DE TURISMO DE PORTO ALEGRE RS

MICHELLE RODRIGUES TURISMóLOGA RS

EDUARDO VIDAL
COMITê DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA DA COSTA 
VERDE E MAR 

SC

VALDETE CAMPOS SECRETARIA DE TURISMO SC

JAMILLE DOUAT INSTâNCIA GOVERNANçA CAMINHO DOS PRÍNCIPES SC

RODRIGO FLAMIA SECRETARIA DE TURISMO DE ITAJAÍ SC

MARIZA CARVALHO UFSC/FAPEU/SENAC/ASSESC SC

ODETE DELAZERI PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA SC

FLáVIO AGUSTINI SECRETARIA DE TURISMO DE LAGES SC

RODRIGO SOMMER COMUNICA TURISMO SC

SUZANA TEODORO
AHOREPE ASSOCIAçãO DE HOTÉIS E RESTAURANTES DE 
PENHA

SC

ALINE MATEUS PRIVADA SC

SUSAN CORREA SEC. DE TUR. E CULTURA DE BALNEáRIO PIçARRAS SC

REJANE VARELA SDS/SC SC

VIVIAN FLORIANI
CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E 
MAR

SC

FLáVIO LUIZ AGUSTINI SECRETARIA DE TURISMO DE LAGES SC

AILTON PETRY PREFEITURA DE MASSARANDUBA SC

CLAUDIO HöRBE ARQUITETO URBANISTA AUTôNOMO SC

MARTA FOGAçA
INSTâNCIA DE GOVERNAçA ENCATOS DO SUL – SC 
CONSELHO REGIONAL DE TURISMO 

SC

RENATO JUNIOR PREF. MUNICIPAL DE BRAçO DO TROMBUDO SC

ANA BORTOLON PREFEITURA MUNICIPAL DE CAçADOR SC

GUSTAVO SETLIK UNIVALI BALNEáRIO CAMBORIú SC

PEDRO MARCELO SIQUEIRA CDL DE ESTâNCIA SE

LUCAS TENóRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SE

MARIA CARNEIRO PREFEITURA MUNCIPAL DE ARAGUACEMA TO

MINERVA FERREIRA PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS TO

RENATO JULIAN SEC. DE SEGURANçA PúBLICA SP

CARLOS DE TOLEDO EXPECTATIVA DESENVOLVIMENTO EM TURISMO SP

CARLOS DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA SP
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EDENIR BELLUC PREFEITURA DE SERTãOZINHO SP

DENISE DANIEL FACIC FAC. DE CIêNCIA HUMANAS DE CRUZEIRO SP

CLAUDIO MASSON PREFEITURA MUNICIPAL SP

PATRÍCIA ALABARCE UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

JOSÉ MáRIO FILHO ASS. TÉC. DE TURISMO DO MUN. DE ORLâNDIA SP

BERNARDO IGNARRA SãO PAULO TURISMO/SPTURIS SP

JULIO DE MORAES PRESIDENTE DA REGIãO TURÍSTICA PONTAL PAULISTA SP

SELMA CABRAL TURISMO & IDEIAS SP

MARIA CAROLINA PEREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP

PAULO SANCHES PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE SP

GILBERTO BACK UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

DOMINIQUE MICHELIN PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP

VITóRIA BRAUNER UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

SHIRLEY DA SILVA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

SIMONE SCORSATO OFICINA DE HOSPITALIDADE SP

DAVIDSON KASEKER  AçãO CONSULTORIA E MARKETING TURÍSTICO SP

RODRIGO SULINA POUSADA CAMBURI SP

MURILO COSTA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

MARIA PACHECO E SILVA ESPAçO FáBRICA SãO LUIZ SP

JURANDIR DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

BIANCA GRILO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA SP

PATRÍCIA DUTRA PREFEITURA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL SP

MARCEL INOCENCIO CRECER SP

EVANDRO DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA SP

SERGIO HENRIQUE CRIVELARO PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE SP

NILDA GUERRA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

ADEMIR DE PAULA SEGUNDO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARá SP

CELSO DE OLIVEIRA COMTUR DE MAIRIPORã SP

TELMA DELLA MONICA
FóRUM REGIONAL DE TURISMO LITORAL NORTE DE SãO 
PAULO

SP

ANDRÉIA AUXILIADORA DE PAULA INSTITUTO DE ESTUDOS VALEPARAIBANOS SP

JOãO GABRIEL BRIGANTI CAIXA ECONôMICA FEDERAL SP

JÉSSICA SARAIVA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

ANDREA NAKANE ANDREA NAKANE – UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

JOãO CARLOS MISSORINO CONFEDERAçãO NACIONAL DO TURISMO SP

CLARISSA GAGLIARDI E REINALDO 
TELES

USP SP

RAFAEL BAUER
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçãO, CIêNCIA E TECNOLOGIA 
DE SãO PAULO – IFSP

SP

PAULO DONIZETE TIENE PRAIA BONITA É PRAIA LIMPA SP

COMTUR SãO JOãO PREF. MUNICIPAL DE SãO JOãO DA BOA VISTA SP

EDER GEOVANI SAMBO SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE SOCORRO SP

ISABELLA NORA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI  SP

BRENDA CABRAL UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI  SP

FRANCISCO MATOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PAULO SP

JARBAS FAVORETTO
ASSOC. DOS MUN. DE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO/
AMITUR 

SP

ELIZABETH WADA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SP

ARISTIDES CURY PRISMA BUSINESS SP

PAULA AMBROSINO ANHEMBI MORUMBI SP

Lista de Reuniões e Oficinas de Revisão e avaliação do Programa de Regionalização

NOME DaTa LOCaL

Reuniões Internas de Análise Situacional do Programa 1° Semestre de 2012 Brasília/DF

19° Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa 

de Regionalização
28/6/2012 Brasília/DF

Oficinas de Planejamento Interno do MTur 29/6 a 15/8/2012 Brasília/DF

1ª Oficina de construção da nova estrutura do Programa 

com os gestores das Macrorregiões
15/8/2012 Brasília/DF

2ª Oficina de construção da nova estrutura do Programa 

com especialistas das Macrorregiões
12/9/2012 Brasília/DF

20° Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa 

de Regionalização
13/9/2012 Brasília/DF

5ª Assembleia Ordinária da Associação Nacional dos 

Secretários e Dirigentes de Turismo dos Destinos 

Indutores – ANSEDITUR (Ano XII)

1º/12/2012 Bonito/MS

Oficina com os Diretores e Coordenadores do MTur 11/12/2012 Brasília/DF

Câmara Temática de Regionalização 12/12/2012 Brasília/DF

Consulta Pública – Portal MTur 8/2 a 8/3/2013

1ª Assembleia Ordinária da Associação Nacional dos 

Secretários e Dirigentes de Turismo dos Destinos 

Indutores – ANSEDITUR (Ano XIII)

7/3/2013 Brasília/DF

21° Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa 

de Regionalização
8/3/2013 Brasília/DF

70ª Reunião do FORNATUR 14/3/2013 Belo Horizonte/MG

Câmara Temática de Regionalização 15/3/2013 Brasília/DF

39ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Turismo 25/3/2013 São Paulo/SP



Ministério do Turismo
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico
Coordenação Geral de Regionalização
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