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omeça um novo ciclo no Programa de Regionalização do 

CTurismo (PRT), marcado por um olhar voltado para sua 
trajetória de inovação e avanços trazidos ao turismo 

brasileiro. A partir de um alinhamento estratégico necessário à 
regionalização do turismo, tendo em vista as mudanças e tendências 
que acompanham o Brasil e o mundo, e, por conseguinte, o turismo e o 
ciclo da viagem, apresentam-se aqui as Diretrizes que estabelecem e 
orientam os atores da regionalização para sua implementação com 
esse novo olhar. Elas mostram a regionalização como caminho e como 
política pública fundamental para o crescimento efetivo do turismo 
nacional de forma descentralizada, mobilizando estados, regiões e 
municípios com cooperação, integração, inovação, empreendedorismo 
e competitividade.

Com as Diretrizes apresentadas, pretende-se ressignificar a 
regionalização do turismo, preparar seu futuro de forma responsável e 
disruptiva, compreendendo e refletindo sobre o que fez sentido na 
caminhada realizada até aqui e no seu momento presente, dentro de 
uma linha lógica e ascendente, harmonizando sociedade e economia.
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esde 2004, quando o Programa de Regionalização do 

DTurismo (PRT) foi lançado, houve significativo avanço no 
turismo brasileiro, com a regionalização vista como a 

melhor forma de desenvolver o turismo no Brasil, respeitando as 
peculiaridades territoriais, sociais e econômicas dos envolvidos na sua 
implementação. 

Tal afirmação é baseada na análise de dados e informações 
levantados no período de 2021/2022 em pesquisas qualitativas com os 
atores da regionalização, quando foi detectada a necessidade de 
mudança de mindset, ou seja, de um modo diferente de tratar a 
regionalização, tendo em vista seus avanços, deficiências e desafios, 
com a clarificação de seu propósito e posicionamento como política 
pública baseada na descentralização e sustentabilidade. 

Resgatando a essência da descentralização e fortalecendo a 
conexão em redes de informação e comunicação entre os agentes 
envolvidos nas instâncias federal, estadual, regional e municipal, 
priorizam-se as regiões como protagonistas do diálogo em prol do 
coletivo dentro das governanças. Busca-se também normatizar e 
normalizar procedimentos e comportamentos que fomentem a 
construção da consciência e visão de turismo regional, permitindo a 
operacionalização do PRT com excelência, ordenando as regiões a partir 
da identificação e preparação de sua oferta para promover o turismo com 
integração regional, dando voz aos atores, qualificando o Mapa do 
Turismo Brasileiro e a categorização dos municípios, fatores 
fundamentais para transferência de recursos e avanço do turismo 
nacional.

Dessa forma, o conteúdo deste documento aborda inicialmente a 
importância de ressignificar a regionalização e o PRT para vislumbrar seu 
futuro; segue apresentando seu direcionamento estratégico e modelo de 
gestão, dando ênfase às regiões e respectivas governanças, aos 
interlocutores e à iniciativa privada; e finaliza com o processo de 
monitoramento e avaliação em que se identificam alguns indicadores 
que possibilitarão evidenciar os resultados almejados e seus 
desdobramentos para um novo ciclo. 

INTRODUÇÃO
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“Regionalizar não é apenas o ato de agrupar municípios com relativa proximidade e 
similaridades. É construir um ambiente democrático, harmônico e participativo entre poder 
público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade. É promover a integração e 
cooperação intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os 
envolvidos direta e indiretamente na atividade turística de uma determinada localidade” 
(MTUR, 2007).

A
regionalização induz à cooperação, sinergia e 
complementaridade das gestões e das atividades 
relacionadas ao turismo, superando as estratégias de 

competição entre localidades de uma mesma região à medida que 
constrói laços de solidariedade e associativismo, e mesmo comerciais, 
já que ao agregar destinos e produtos regionais, alcança novos 
mercados, qualifica a oferta e amplia a demanda. Também cria espaço 
para cada município interagir, complementar e compartilhar propostas 
com outros municípios da região turística, fortalecendo-os tanto no 
coletivo como na atuação individual. O mesmo se dá com os produtos, 
que passam a ser mais competitivos ao se agregarem à oferta regional, 
e mais qualificados, já que as ações de qualificação passam a ser 
trabalhadas pelos parceiros de forma ampliada e conjunta com vistas a 
transformações efetivas.

Regionalizar é transformar a ação centrada na unidade 
municipal em uma política pública mobilizadora, capaz de provocar 
mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar o processo de 
desenvolvimento local, regional, estadual e nacional de forma 
articulada e compartilhada. Para implementar esse modelo é 
necessária a organização de um espaço geográfico em regiões, para 
fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização integrada e 
compartilhada da atividade turística (MTUR, 2004).

Ou seja, a integração do município à região turística deve ser 
vista como uma oportunidade de reestruturação de sua gestão e 
ampliação do seu espaço produtivo e de poder, uma vez que ele negocia 
e se articula com os demais municípios de maneira cooperada, atuando 
no local para consolidar o turismo regional. Também pode ser usada 

RESSIGNIFICANDO A
REGIONALIZAÇÃO DO

TURISMO E O PRT
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para descentralizar a administração e, assim, planejar melhor as ações 
governamentais, e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre 
determinado território, dar maior foco no mercado e na visibilidade das 
regiões, consolidando a gestão descentralizada e minimizando 
questões referentes a descontinuidade de gestores e lideranças, 
escassez de recursos financeiros e pouco envolvimento da iniciativa 
privada. Esta visão se alinha a tendências internacionais que buscam 
um maior aproveitamento dos recursos financeiros, técnicos e 
humanos a fim de criar condições e oportunidades para revelar e 
estruturar novos destinos turísticos, qualificados e competitivos, 
identificar e articular a cadeia produtiva do setor turístico para uma 
atuação harmônica, na busca de um posicionamento no mercado a 
curto, médio e longo prazos.

Outro ponto que contribui para a ressignificação, sem dúvida, é o 
panorama da COVID-19. O momento ainda é de incertezas e 
expectativas, mas as tendências indicam, que o turismo regional será 
um grande beneficiado, motivando deslocamentos num raio de 100 a 
200 quilômetros em veículos próprios ou alugados, buscando maior 
contato com a natureza e o lazer em áreas livres, além das áreas 
turísticas tradicionais, com oferta de diferentes roteiros e formas de 
hospedagem e alimentação dentro dos novos padrões sanitários e 
cuidados com o bem-estar das pessoas. A retomada e o impacto 
econômico vão variar entre as empresas e destinos, dependendo de 
fatores como produtos, serviços e experiências ofertados no local, 
como também de apelo junto à demanda, do rigor das restrições de 
viagens, da velocidade com que a economia em geral se recupera, do 
tamanho do mercado interno de turismo, da importância do turismo na 
economia local e do foco dos gestores em governança e imagem 
pública. 

De forma geral ,  mesmo o turismo sendo um setor 
essencialmente privado, a força das políticas públicas, como a de 
regionalização, será fundamental para a recuperação, por meio das 
relações interpessoais em redes e do consumo consciente. A 
Organização Mundial do Turismo (OMT), pela sua Diretoria Executiva, 
destaca em reportagem publicada na ONU News em 2022 que, após as 
dificuldades dos dois anos de pandemia, “repensar totalmente o setor 
pode representar uma oportunidade”, principalmente para o turismo 
interno, e que a retomada precisa de cooperação, novas ideias e 
potencialização dos treinamentos. Os indicativos de recuperação 
começarão a ser sentidos, principalmente no último semestre de 2022, 
com impulso da demanda continuando em 2023, mesmo com as 
previsões que apontam o retorno aos níveis de 2019, devendo ocorrer 
de 2024 em diante. Especialistas apontam ainda a queda de confiança 
nas instituições públicas, fortalecendo outras organizações, o que 
reafirma o próprio conceito de governança. Também o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa apontou em publicação recente 
que as profundas mudanças pelas quais as organizações passaram e 

RESSIGNIFICANDO A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E O PRT
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têm passado em função da pandemia reforçam a necessidade da 
adoção de princípios e de uma “governança que inspira, inclui e 
transforma” (IBCG, 2022).

 
É importante que os atores da regionalização, envolvidos direta 

ou indiretamente no PRT, construam uma agenda propositiva e 
mobilizadora para ressignificar a regionalização, pois quando isso 
acontece os resultados e comportamentos se modificam e permitem 
uma nova visão. 

Para tanto, é fundamental conhecer seu contexto histórico, que 
acompanhou o próprio desenvolvimento regional no Brasil. Destaca-se 
que as discussões sobre a regionalização se deram principalmente 
pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando diferentes nações 
passaram a incorporar e aplicar no planejamento estatal as questões 
espaciais em formas e intensidades diferentes.  

No Brasil, somente em 1966 houve a criação da então Empresa 
Brasileira de Turismo (EMBRATUR), do Conselho Nacional de Turismo 
(CNT) e da primeira Política Nacional do Turismo, dentro de 
prerrogativas que até hoje são consideradas fundamentais para o 
avanço do planejamento e organização do turismo — órgão oficial de 
turismo, conselho e política orientadora —, complementadas com um 
fundo, como o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) na instância 
nacional, que fomentava o turismo como atividade econômica, 
envolvendo as macrorregiões brasileiras de forma descentralizada e 
sustentável. Na década de 1990, com a publicação da Lei nº 
8.181/1991, se definiu a nova Política Nacional de Turismo e 
democratizou-se o acesso ao turismo, com a instituição, em 1994, do 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), que além 
de marcar o início da descentralização no turismo e do enfoque 
territorial na política pública, representou um grande movimento de 
mobilização nacional pró-turismo, fazendo surgir vários órgãos e 
conselhos municipais de turismo, empreendimentos e cursos 
superiores de turismo.

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, foi 
restabelecido o Conselho Nacional de Turismo e incentivado o 
funcionamento dos Conselhos/Fóruns Estaduais de Turismo, como 
também lançado o Plano Nacional de Turismo 2003-2007, que 
fundamentava o turismo no desenvolvimento econômico e na redução 
das desigualdades sociais, apostando na pluralidade cultural e na 
diferença regional do Brasil oriunda da integração da oferta turística 
existente nos estados e municípios. Dentro deste propósito, foi lançado 
em 2004 o Programa de Regionalização do Turismo, numa vertente 
voltada ao mapeamento de regiões turísticas e a roteiros integrados 
incorporada no seu enunciado: Programa de Regionalização do 
Turismo - Roteiros do Brasil que resultou no primeiro Mapa da 
Regionalização do Turismo, com 3.203 municípios distribuídos em 219 

RESSIGNIFICANDO A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E O PRT
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regiões turísticas, baseado em informações oriundas dos estados. 

Em 2010, decorridos seis anos do Programa, marcados por 
várias ações e projetos em prol da Regionalização do Turismo, como o 
Salão Brasileiro de Turismo, a definição dos 65 Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico do Brasil e respectivos estudos de 
competitividade, como também pelo lançamento do Plano Nacional de 
Turismo 2007-2010 e da Política Nacional de Turismo (Lei nº 
11.771/2008) prevendo o Sistema Nacional de Turismo (SNT), foi 
realizada sua primeira avaliação, apresentando como conclusão que a 
política de regionalização é a mais adequada e inovadora para o Brasil, 
o que resultou em novas Diretrizes, no estabelecimento da Portaria 
MTur nº 105/2013 e no uso da nomenclatura Programa de 
Regionalização do Turismo. Tal Portaria dava ao PRT o propósito de 
convergência e articulação com as ações internas do MTur e foco na 
gestão, estruturação e promoção dos destinos, a partir das estratégias 
de mapeamento, categorização, formação, fomento, comunicação e 
monitoramento. 

Muitos foram os avanços — como o lançamento do Plano 
Nacional de Turismo 2018-2022 apresentando o fortalecimento da 
regionalização do turismo como diretriz central, deixando claro que a 
implementação das políticas públicas deve ter como foco as regiões 
turísticas estabelecidas no Mapa do Turismo Brasileiro e nos destinos 
categorizados—, até que em 2021, com base em estudos, pesquisas e 
análises realizadas, foi definida a Portaria MTur nº 41, de 24 de 
novembro, consolidando e atualizando as principais normas do PRT. 
Como resultados, citam-se o lançamento do Mapa do Turismo 
Brasileiro em março de 2022 com 2.542 municípios distribuídos em 
322 regiões turísticas com dados oriundos do novo sistema eletrônico, 
o Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa) e 
de diferentes ações mobilizadoras desenvolvidas pela Coordenação 
Geral e interlocutores das diferentes instâncias, em especial os 
estaduais e regionais. Fatos esses que possibilitaram um alinhamento 
na implementação estratégica e operacional, por meio da efetivação de 
uma política nacional de regionalização do turismo e de um novo ciclo 
para o PRT a partir de quatro linhas de atuação prioritárias: gestão, 
ordenamento territorial, comunicação e promoção. 

Esse alinhamento possibilitará o avanço e a qualificação do PRT, 
tendo em vista seu modelo de gestão com definição clara de perfil, 
papéis e atribuições das instituições e executivos envolvidos, em 
especial dos interlocutores e das governanças previstas no Sistema 
Nacional do Turismo, no intuito de alcançar maior eficiência e eficácia 
no desenvolvimento sustentável do turismo brasileiro. 

RESSIGNIFICANDO A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E O PRT
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P
artindo da necessidade de ressignificar a regionalização 
em função do exposto no item 2, esse novo ciclo do PRT 
está baseado nas regiões turísticas e em inovações 

contínuas para tornar seus destinos, produtos e serviços turísticos 
cada vez mais competitivos e sustentáveis, com vistas a acompanhar a 
transformação do mercado turístico, principalmente em função do 
avanço tecnológico, dos novos modelos organizacionais e formas de 
consumo turístico.

O cenário mostra que a regionalização é vista como a melhor 
forma de desenvolver o turismo, na medida em que respeita as 
peculiaridades territoriais, sociais e econômicas dos atores envolvidos 
na sua implementação. Ela atua como um canal de comunicação e 
informação, por redes que envolvem seus atores e promovem o 
desenvolvimento regional sustentável do turismo nas diferentes 
instâncias de atuação, dando visibilidade à política nacional de turismo, 
auxiliando na definição das políticas públicas estaduais e municipais e 
na atuação dos órgãos oficiais de turismo. Também promove 
ordenamento e incentivo às regiões e respectivos municípios para se 
qualificarem e elevarem sua competividade, com a oferta de produtos 
turísticos inovadores. 

Com base nesse cenário, foi definido que o novo ciclo do PRT 
terá o Direcionamento Estratégico que segue abaixo, reunindo um 
conjunto de informações, decisões e ações, conformando princípios, 
propósito, objetivos estratégicos, linhas de atuação e estratégias de 
implementação.

 
PRINCÍPIOS

Os princípios fundamentais que devem nortear os estudos e 
ações deste novo ciclo do PRT são direcionados a construir e/ou 
fortalecer os pontos a seguir, que são consenso hoje para o turismo 
mundial:  

• Governança
• Inclusão/diversidade

DIRECIONAMENTO
ESTRATÉGICO DO PRT
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• Protagonismo dos empresários
• Experiências
• Tecnologia e inovação 
• Competitividade
• Inteligência
• Competências humanas comportamentais

PROPÓSITO

Pensado dentro das vertentes de legado, alinhamento e 
reconhecimento, definiu-se o seguinte propósito: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos direcionam a ação para o alcance dos 
resultados desejados. Seguem apresentados, juntamente com alguns 
desdobramentos operacionais mais específicos, que norteiam a 
implementação das estratégias, facilitam a mensuração de resultados 
e dão suporte para o monitoramento e avaliação.

 
CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DO PRT EM SUAS 
INSTÂNCIAS DE ATUAÇÃO, PRIORITARIAMENTE NA REGIONAL.

• Desenvolver mobilização social e empreendedora
• Fomentar a qualificação para gestão 
• Promover a gestão de forma estratégica e inovadora

APERFEIÇOAR O ORDENAMENTO TERRITORIAL NO PRT

• Identificar necessidades de qualificação com enfoque no 
ordenamento territorial

• Utilizar instrumentos de ordenamento territorial para o 
planejamento estratégico

• Promover o mapeamento da atividade turística dos 
municípios

• Ordenar e analisar a atividade turística regional

FORTALECER A COMUNICAÇÃO NO PRT

• Buscar e incentivar a qualificação
• Incentivar e viabilizar trabalho em rede
• Ampliar o uso dos recursos tecnológicos
• Incentivar e promover a comunicação integrada 

 Impulsionar e apoiar a estruturação de produtos e serviços 
turísticos competitivos, que promovam o desenvolvimento 
sustentável do turismo com identidade dos territórios e atuação 
regional em rede, a partir da gestão compartilhada e alinhada aos 
princípios e objetivos da política nacional de turismo.

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO PRT
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IMPULSIONAR A PROMOÇÃO DO TURISMO NO PRT

• Identificar e adotar ferramentas de qualificação para 
promoção

• Estruturar e fomentar produtos turísticos competitivos
• Atuar no mercado turístico com inteligência e visão 

estratégica

LINHAS DE ATUAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

As linhas de atuação representam o que deve ser considerado 
na implementação do PRT para atingir seus objetivos. Têm caráter 
transversal e devem promover tanto a atuação horizontal como a 
vertical, possibilitando convergência dos atores, recursos, ações e 
esforços. São elas:

GESTÃO

Significa gerenciamento, administração, e se faz presente onde 
existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social ou mesmo 
um programa a ser gerido ou administrado, visando seu crescimento, a 
partir do conhecimento e aplicação de modelos e técnicas 
administrativas. Tais modelos trazem a possibilidade de visualizar, de 
forma panorâmica, os problemas a serem resolvidos, recursos a serem 
gerenciados e a melhor estratégia para executar e monitorar ações. 
Fundamental na gestão é incentivar a participação, estimular a 
autonomia e a responsabilidade dos que nela estão envolvidos. O 
cumprimento das etapas do ciclo de gestão — diagnóstico, 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação — é importante 
aliado na gestão das governanças, empresas, grupos e equipes, assim 
como nos projetos em tempo real, à medida que novas informações se 
integram ao processo, não permitindo que se torne obsoleto. Se 
buscará avançar nos processos de governança de forma cooperada 
com trocas entre os atores envolvidos, na busca do bem comum e de 
transformações no turismo regional, o que exigirá uma mudança de 
comportamento em prol de benefícios coletivos e compartilhados, 
considerando o Modelo de Gestão — tratado no item 4 — e as 
instituições que o integram nas diferentes instâncias, tanto na gestão 
institucional como na colegiada e executiva.

ORDENAMENTO TERRITORIAL

Forma de organizar a ocupação e o funcionamento de um 
determinado território, por instrumentos de gestão que respondam aos 
desafios nele existentes na área do turismo, considerando diversos 
fatores e o envolvimento dos atores dos setores público, privado e 
solidário com vistas à melhoria da qualidade de vida dos autóctones e à 
utilização racional dos recursos naturais, culturais, sociais e 
econômicos. Representa um conjunto de princípios, diretivas e regras 

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO PRT
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que visam garantir a organização do espaço por meio de políticas 
públicas setoriais articuladas; planejamentos integrados, em escala 
nacional, estadual, regional e municipal por meio da gestão 
compartilhada; inventariação da oferta e demanda turística municipal; 
categorização de municípios; mapeamento e hierarquização das 
regiões; legislação turística e afim; sistemas de comunicação e 
promoção dinâmicos e integrados, com vistas a atingir gestores, 
pesquisadores, agentes de mercado e visitantes, que representam a 
diversidade e pluralidade da sociedade e da economia. Promove a 
regulação e distribuição das atividades produtivas e equipamentos 
multissetoriais, dentro de uma visão estratégica e articulada orientada 
pelas transformações desejadas.

COMUNICAÇÃO

Significa partilhar informações e adquirir conhecimentos, 
participando de algo que é comum a um determinado grupo. Tem papel 
fundamental na construção social, no crescimento econômico, na 
organização política e no desenvolvimento cultural e turístico desse 
grupo e mesmo de uma comunidade. É básica para a propagação de 
conhecimento e para o compartilhamento de informações, criando um 
ambiente de troca de experiências e de referenciais entre os diferentes 
atores envolvidos, quer sejam governamentais ou não governamentais. 
Essencial para a interação humana, para o turismo e para desmistificar 
o processo de regionalização, colocando em pauta a comunicação 
integrada. Aborda a importância de saber a quem comunicar, para 
então estabelecer o que comunicar e como comunicar, considerando 
as particularidades da informação e dos canais mais adequados, 
facilitando o relacionamento e aferindo eficiência ao ato de comunicar 
pela identificação do papel e da real necessidade das organizações 
envolvidas: se interna, institucional ou mercadológica.

PROMOÇÃO

Integra o composto de marketing ou de seus pilares: produto, 
preço, praça e promoção, que, em um mundo cada vez mais competitivo, 
faz com que os produtos turísticos tenham um enorme desafio: manter-
se atualizados para estarem bem-posicionados no mercado turístico 
tanto digital como físico. Visa construir, qualificar e consolidar a imagem 
desses produtos aumentando seu consumo, prospectando novos 
consumidores e fidelizando os atuais; e incentivar a interação entre os 
prestadores de serviços e seus consumidores. Deve estar presente em 
negócios de qualquer âmbito e dimensão e ter em vista os desejos e 
anseios das pessoas por experiências únicas como elemento propulsor, 
como também as novas formas de atração e comportamentos de 
consumo, e de participação e protagonismo da iniciativa privada.

Para cada uma dessas linhas, como tratado, foram definidas 
estratégias de implementação, conforme quadro abaixo:

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO PRT
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QUADRO 1 – LINHAS DE ATUAÇÃO, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Promover o mapeamento
 da atividade

Ordenar e analisar a
atividade turística regional  

Fazer uso dos instrumentos de ordenamento territorial no espaço
turístico urbano e natural 

Levantar a oferta turística utilizando o georreferenciamento

Ordenar, avaliar e hierarquizar os atrativos turísticos

Viabilizar estudos de demanda turística

Identificar os atrativos turísticos hierarquizados e os segmentos
presentes na região 

Criar mapa regional da atividade turística

Escalonar os municípios da região turística utilizando dados referentes
ao papel desempenhado na oferta turística regional e na categorização 

Apresentar panorama da demanda turística real da região 

AÇÕES

Desenvolver mobilização
social e empreendedora

Fomentar a qualificação
para gestão

Promover a gestão de forma
estratégica e inovadora

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Realizar ações de engajamento

Explicitar propósito e ideia-força

Incentivar a profissionalização dos interlocutores

Institucionalizar e profissionalizar a gestão das IGRs

Disseminar e operacionalizar o Ciclo da Gestão

Identificar e aplicar novas ferramentas de gestão

Identificar necessidades de
qualificação com enfoque
no ordenamento territorial

Utilizar instrumentos de
ordenamento territorial para
o planejamento estratégico

Definir capacitações para os interlocutores

Realizar treinamentos e assessorias para municípios

Fazer uso do geoprocessamento nos mapeamentos

Buscar conhecimentos, habilidades e atitudes para uma boa comunicação 

Realizar capacitações e visitas técnicas

Desenvolver conteúdo personalizado e estratégico

Fomentar e articular grupos de trabalho

Incentivar a formação espontânea de propagadores

Firmar parcerias com instituições para que promovam o turismo local 

Definir e tratar as informações a serem transmitidas em rede

Criar e fomentar fóruns de discussões

Buscar e incentivar a
qualificação

Incentivar e viabilizar
trabalho em rede

LINHA DE ATUAÇÃO: GESTÃO

LINHA DE ATUAÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL

LINHA DE ATUAÇÃO: COMUNICAÇÃO

Continua...
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 Quanto à Qualificação, nota-se que está presente em cada uma 
das linhas de atuação prioritárias e atua como base de sustentação 
para as demais estratégias a serem implementadas, levando em conta 
suas especificidades. No seu desenvolvimento, é fundamental o uso 
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, na forma 
presencial ou a distância, com a utilização de meios que atinjam as 
regiões brasileiras, como a internet, televisão e rádio, em formato de 
cursos, reuniões, oficinas, visitas técnicas, benchmarking, tutoriais, 
eventos — técnico-científicos, promocionais ou de negócios —, entre 
outros, com implementação por meio de parcerias entre as instituições 
envolvidas, observando-se as realidades locais. 
 
 Pela Política Nacional de Qualificação no Turismo, a qualificação 
é “um processo de aprendizagem contínuo, multidisciplinar e transversal 

Ampliar o uso dos recursos
tecnológicos

Incentivar e promover a
comunicação

FONTE: Os autores (2022).

AÇÕES ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Fazer uso da identidade visual no ambiente digital da regionalização

Promover o uso das mídias digitais

Incentivar a criação/modernização e reorganização dos portais de
turismo  dos estados, regiões e municípios

Fomentar o planejamento da comunicação com foco no turismo

Mobilizar órgãos e estruturas estaduais em prol da comunicação com
enfoque no turismo

Incentivar a montagem de uma área de comunicação nas IGRs

Capacitar para a promoção turística

Inovar no turismo

Desenvolver atitude empreendedora

Orientar investimentos em novos negócios

Desenvolver metodologias ágeis

Priorizar atrativos turísticos e prestadores de serviços turísticos qualificados

Trabalhar a segmentação e a roteirização do turismo

Planejar para elevar a competitividade

Buscar o protagonismo de parceiros institucionais e da iniciativa privada

Fazer uso da inteligência de mercado

Atuar com a promoção a partir de uma visão estratégica de marketing

Considerar o comportamento consumidor e as tendências de
mercado vigentes 

Identificar e adotar 
ferramentas de qualificação
para promoção

Atuar no mercado turístico
com inteligência e visão
estratégica

Estruturar e fomentar
produtos turísticos
competitivos

LINHA DE ATUAÇÃO: COMUNICAÇÃO

LINHA DE ATUAÇÃO: PROMOÇÃO
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que se dá por meio da formação profissional (cursos, pesquisas, 
eventos) e pela comprovação de competências e habilidades 
adquiridas (certificação)” (MTUR, 2018). Representa o conjunto de 
características que tornam uma instituição ou um profissional apto a 
desenvolver um determinado papel que lhe é atribuído, com mais 
qualidade e competitividade, estimulando a educação continuada de 
caráter teórico-prático e reforçando o protagonismo no processo de 
desenvolvimento das ações em prol da regionalização do turismo. 
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modelo de gestão adotado pelo PRT se orienta pela 

Ogestão descentralizada, utilizando como base o Sistema 
Nacional de Turismo (SNT) instituído pela Política 

Nacional de Turismo (Lei nº 11.771/2008), com o objetivo de promover 
o desenvolvimento das atividades turísticas no Brasil de forma 
sustentável, com integração das iniciativas oficiais e do setor produtivo, 
sob a coordenação do Ministério do Turismo. Formado pelo MTur, 
EMBRATUR, CNT e FORNATUR, prevê com bastante coerência a 
integração dos conselhos e fóruns estaduais de turismo, dos órgãos 
estaduais de turismo e das instâncias de governança macrorregionais, 
regionais e municipais, e ainda a promoção da regionalização, por meio 
de incentivo à criação de organismos autônomos e de leis facilitadoras, 
ações primordiais para o avanço do desenvolvimento regional.

A gestão sempre esteve presente no PRT e observa-se que ao 
longo do tempo foi qualificada como coordenada e descentralizada, e 
neste novo ciclo buscar-se-á avançar com a gestão compartilhada 
entre os atores, baseada em dados, informações e inteligência, 
p lanejamento par t ic ipat ivo,  implementação em parcer ia , 
monitoramento e avaliação sistemáticos, que permitam o 
fortalecimento de uma nova cultura na busca do bem comum e de 
resultados ao turismo regional, o que exigirá uma mudança de 
comportamento em prol de benefícios coletivos e compartilhados.

Serão consideradas as instituições que atuam nas instâncias 
estadual, regional e municipal tanto na gestão institucional como na 
colegiada, destacando que no âmbito regional a Instância de 
Governança Regional (IGR) assume o papel de gestora institucional e 
colegiada e terá uma atenção maior; assim como os interlocutores que 
atuam na gestão execut iva ,  com a responsabi l idade de 
implementar/executar as ações nos territórios, representando e 
falando por suas respectivas instituições, e qualificando-se para o 
desenvolvimento de tais ações. 

Ressaltando a importância da visão estratégica, foi mantido o 
modelo de gestão atual, com as adequações necessárias, conforme 
quadro abaixo:

MODELO DE GESTÃO
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QUADRO 2 – MODELO DE GESTÃO 

 Quanto a esta representação gráfica, cabem alguns 
esclarecimentos:

• Instância, ou âmbito, se refere ao espaço físico em que uma 
autoridade é constituída e pode exercer seu poder. Neste 
caso optou-se pelo termo instância por já fazer parte do 
escopo do Programa, citando-se como exemplo a IGR a ser 
tratada no item 5.

• Gestão institucional, representada principalmente pelos 
órgãos oficiais de turismo das instâncias nacional, estadual e 
municipal, que atuam nas áreas estratégicas de gestão, 
planejamento e promoção, garantindo a transversalidade da 
regionalização em suas ações internas. 

• Gestão colegiada, onde estão os colegiados — organizações 
que reúnem um conjunto de atores — tanto governamentais 
como não governamentais para discutirem determinado 
assunto. 

• Gestão executiva, refere-se ao nível responsável por 
implementar/executar as ações do PRT nos territórios, a 
partir de profissionais que interagem diretamente com as 
demais pessoas envolvidas na regionalização, representando 
e falando por suas respectivas instituições, e recebendo 
informações e capacitações para o desenvolvimento de tais 
ações, intitulados interlocutores. 

 
 Definido o Modelo, é importante compreender a função de cada 
uma das instâncias dentro da gestão do PRT, que representa o conjunto 
do papel das instituições que nela atuam, conforme poderá ser 
observado no quadro que segue:
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IN
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Instância de Governança Regional (IGR)

GESTÃO

INSTITUCIONAL COLEGIADA EXECUTIVA

Conselho Nacional de Turismo

Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais de 
Turismo

Coordenador-Geral
de  Áreas
Estratégicas para
o Desenvolvimento
do Turismo

Conselho/Fórum Estadual de
Turismo

Interlocutor Estadual

Interlocutor Regional

Ministério do 
Turismo

OOT – UF

OOT –
Municípios

Conselhos/Fóruns Municipais de
Turismo

Interlocutor
Municipal

FONTE: Os autores (2022).

NACIONAL

ESTADUAL

REGIONAL

MUNICIPAL

MODELO DE GESTÃO



QUADRO 3 – FUNÇÃO NO PRT, POR INSTÂNCIA DE ATUAÇÃO 
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FUNÇÃO

• Coordenação nacional do PRT.
• Orientação estratégica voltada à implementação e manutenção da regionalização 

atendendo a política e o plano nacional de turismo vigente.
• Produção e disseminação de dados e informações.
• Promoção da convergência e articulação das ações do Ministério do Turismo com o PRT.
• Oferta de ações de fomento e inteligência competitiva.
• Definição de indicadores para monitoramento e avaliação sistematizada do PRT. 

• Coordenação da região turística através da organização e funcionamento de uma 
estrutura qualificada e sustentável de governança.

• Atuação estratégica voltada para a região turística em consonância com as orientações 
estaduais e nacionais.

• Gestão da promoção regional a partir de apoio na estruturação e oferta de produtos e 
serviços turísticos competitivos nos municípios.

• Mobilização de parceiros estaduais, regionais e municipais em prol da regionalização do 
turismo.

• Integração com as instituições e colegiados estaduais e municipais.
• Integração da iniciativa privada e gerenciamento das ações intrarregionais.

• Coordenação estadual do PRT.
• Atuação estratégica voltada para a política estadual de turismo em consonância com as 

orientações nacionais.
• Articulação de atores e convergência de ações de gestão, fomento e promoção 

envolvendo a instância regional e municipal.
• Produção e disseminação de dados e informações.
• Definição de indicadores, monitoramento e avaliação sistematizada em âmbito estadual, 

respaldando a atuação nacional. 

• Atuação voltada à gestão municipal do turismo.
• Mobilização e integração dos atores municipais — em especial da iniciativa privada —, em 

propostas municipais com foco regional.
• Identificação da atividade turística municipal, tendo em vista a segmentação e o nível da 

oferta.
• Disponibilização de um rol de atrativos e serviços turísticos do município para compor 

produtos/roteiros regionais.
• Participação de forma cooperada na promoção da região turística.  

FONTE: Os autores (2022).

INSTÂNCIA NACIONAL

INSTÂNCIA REGIONAL

INSTÂNCIA ESTADUAL

INSTÂNCIA MUNICIPAL
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 Com base nestas funções, seguem as atribuições das 
instituições, também apresentadas por instância de atuação. Inicia-se 
neste item com as instâncias cujas instituições atuam na organização 
político-administrativa do pacto federativo e, posteriormente, no item 5, 
aborda-se a instância regional, de forma mais específica.

 Salienta-se que todas as instituições envolvidas no PRT têm 
atribuições regulamentadas em instrumentos normativos próprios. 
Dessa forma, as atribuições aqui colocadas são aquelas fundamentais 
para implementação do novo ciclo do PRT com base nos resultados da 
pesquisa qualitativa, o que não invalida as demais já normatizadas em 
documentos institucionalizados, mas sim as complementam.

INSTÂNCIA NACIONAL: INSTITUIÇÕES E ATRIBUIÇÕES

 a) Ministério do Turismo
• Atuar na gestão, estruturação e promoção do turismo no 

Brasil, de forma regionalizada e descentralizada.  
• Promover a convergência e articulação das ações internas do 

órgão necessárias à qualificação das regiões turísticas e seus 
atores (Gestão Estratégica; Ordenamento, Parcerias e 
Concessões; Qualificação do Turismo; Atração de Investimentos; 
Infraestrutura Turística; Inteligência Mercadológica e 
Competitiva do Turismo; Marketing e Eventos). 

• Promover a consolidação do Sistema Nacional de Turismo 
constituindo e institucionalizando a rede de gestão 
descentralizada do turismo no Brasil.

• Atuar de forma coordenada com as entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Turismo, em especial com o Conselho 
Nacional de Turismo e o Fórum Nacional dos Secretários e 
Dirigentes Estaduais de Turismo, restabelecendo o núcleo 
estratégico nacional. 

• Incentivar a criação e/ou funcionamento dos conselhos 
/fóruns estaduais de turismo com a missão de elaborar a 
política e o plano de desenvolvimento do turismo estadual, 
prevendo a regionalização do turismo. 

• Apoiar o fortalecimento dos fóruns e conselhos estaduais de 
turismo e das instâncias regionais e macrorregionais de 
turismo. 

• Fomentar e articular parceria entre as diferentes instituições 
governamentais e não governamentais em prol da 
regionalização. 

• Motivar/mobilizar uma rede nacional pela qualidade e 
desenvolvimento da sustentabilidade do turismo. 

• Qualificar os atores da regionalização para o desenvolvimento 
do turismo responsável, em atenção aos ODS. 

• Incentivar a discussão em redes nos diferentes níveis, 
coordenando a rede nacional a partir do desenvolvimento de 
uma plataforma nacional. 
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• Induzir a criação das governanças regionais como 
organismos autônomos responsáveis pela coordenação do 
desenvolvimento regional ,  a par tir  de estratégias 
orientadoras. 

• Negociar recursos políticos, técnicos, normativos e 
institucionais com as diferentes esferas de governo, iniciativa 
pr ivada e organismos internacionais em prol  da 
regionalização do turismo. 

• Viabilizar apoio técnico e financeiro às UFs e regiões, 
disponibilizando instrumentos para qualificação do PRT e de 
seus atores. 

• Estimular a inovação e inteligência por meio de ações de 
incentivo a práticas estaduais, regionais e municipais 
referenciais em âmbito nacional. 

• Fomentar a regionalização a partir de assessoria técnica, 
consultoria tecnológica, benchmarking (referenciais), 
qualificação, investimentos e inovação. 

• Apoiar a estruturação competitiva, a promoção e a 
comercialização de produtos turísticos regionais no mercado 
nacional e internacional. 

• Envolver a rede de observatórios estaduais de turismo, a 
partir do Observatório Nacional de Turismo, no processo de 
categorização e monitoramento.

• Estabelecer indicadores que viabilizem o monitoramento e 
avaliação do PRT de forma sistemática.

• Outras atividades correlatas. 

 b) Conselho Nacional de Turismo 
• Apoiar o Ministério do Turismo e as demais entidades que o 

integram em suas funções, de forma propositiva e 
sistemática, exercendo seu papel de gestão colegiada.

• Articular a participação e interação dos diferentes atores 
nacionais, atuando como governança nacional de turismo.

• Encaminhar sugestões de ordem estratégica e operacional 
do turismo nacional, proporcionando adequações entre 
realidade e demandas turísticas dos diferentes atores. 

• Liderar, inspirar e disseminar informações sobre o processo 
de sustentabilidade do turismo.

• Apoiar o Ministério do Turismo na regulamentação e 
consolidação do Sistema Nacional do Turismo.

• Fomentar a criação e servir de modelo de governança para as 
instâncias estaduais e municipais.

• Restabelecer a Câmara de Regionalização do Turismo 
envolvendo prioritariamente as entidades SEBRAE, 
SESC/SENAC, BRAZTOA, ABAV, FORNATUR e outras que 
atuam com desenvolvimento regional e promoção do 
turismo.

• Acompanhar, monitorar e propor ajustes ao processo de 
implementação da regionalização do turismo, em 
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conformidade com a diretriz central do plano nacional de 
turismo vigente.

• Propor ações de melhoria/avanços para o PRT, discutindo 
encaminhamentos nacionais, tanto técnicos como 
normativos.

• Acompanhar o processo de atualização do Mapa do Turismo 
Brasileiro, validando sua composição e utilização em prol do 
turismo brasileiro pelos diferentes atores.

• Promover ações de sensibilização e mobilização para o 
turismo e processos de discussão e implementação de 
estratégias para o desenvolvimento do turismo no Estado 
com base nas megatendências, futuros do turismo e 
comportamento de consumo.

• Outras atividades correlatas.

 c) Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de  
 Turismo

• Incentivar que os secretários e dirigentes estaduais de 
turismo assumam e apoiem a implementação da 
regionalização do turismo em suas Instituições de Ensino 
Superior (IES).

• Indicar de forma consciente os interlocutores estaduais, 
reconhecendo e valorizando seu papel e dando suporte 
técnico para se qualificarem e agirem em prol da 
regionalização do turismo.

• Agregar demandas estaduais, regionais e municipais, 
identificando problemas e soluções a serem trabalhados. 

• Apoiar processo de articulação e mobilização, motivando, 
disseminando e viabilizando práticas e ações que fortaleçam 
e valorizem a regionalização do turismo no Brasil.

• Outras atividades correlatas.

INSTÂNCIA ESTADUAL: INSTITUIÇÕES E ATRIBUIÇÕES

 a) Órgão Oficial de Turismo 
• Estabelecer sua política estadual em consonância com a 

política nacional, incluindo a regionalização como estratégia 
de desenvolvimento do turismo estadual. 

• Fomentar e auxiliar na criação e/ou funcionamento das 
governanças regionais, com vistas a sua formalização, 
profissionalização e sustentabilidade. 

• Estabelecer um grupo de trabalho interno com integrantes 
das diretorias e gerências para apoiar o interlocutor estadual 
e as regiões com ações que fortaleçam o turismo regional. 

• Participar das ações nacionais de qualificação e integração 
dos atores da regionalização. 

• Coordenar e executar as ações do PRT na UF, regiões e 
municípios. 

• Criar rede com os atores estaduais da regionalização do 
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turismo. 
• Propor e viabilizar editais de apoio financeiro às regiões. 
• Estimular os municípios a participarem do PRT, assessorando 

sua gestão municipal do turismo. 
• Propor critérios estaduais para atualizar o Mapa do Turismo 

Brasileiro junto ao MTur. 
• Reconhecer legalmente e incentivar ações que visem a 

certificação das regiões turísticas.  
• Estimular o desenvolvimento de um plano de marketing 

estadual com foco regional alicerçado nos planos regionais e 
municipais. 

• Promover as regiões turísticas no mercado nacional e 
internacional. 

• Segmentar e qualificar a oferta estadual com base nos 
produtos municipais que integram as regiões turísticas. 

• Assessorar tecnicamente as regiões turísticas no seu 
ordenamento e desenvolvimento de destinos e produtos 
turísticos. 

• Estimular a inovação por meio de ações de reconhecimento e 
qualificação no âmbito estadual de iniciativas públicas e 
privadas do setor. 

• Fomentar a pesquisa e a inteligência comercial/competitiva.
• Promover ações para elevar a capacidade empresarial do 

estado e das regiões. 
• Promover ações de educação e qualificação profissional 

junto às IES e outros órgãos da área de educação e fomento 
em prol da regionalização do turismo.

• Manter comunicação e qualificação contínua com as 
interlocuções regionais e municipais com vistas a valorizá-las.  

• Apoiar a criação e/ou funcionamento dos conselhos 
municipais de turismo. 

• Monitorar e avaliar o desenvolvimento da regionalização no 
estado. 

• Outras atividades correlatas.

 b) Conselho/Fórum Estadual de Turismo 
• Apoiar o órgão estadual de turismo e as demais entidades 

que o integram em suas funções, de forma propositiva e 
sistemática, exercendo seu papel de gestão colegiada.

• Articular a participação e interação dos diferentes atores 
estaduais, atuando como governança estadual de turismo.

• Fomentar a elaboração/atualização e implementação da 
política estadual de turismo.

• Elaborar e coordenar a implementação do plano estadual do 
turismo, incluindo ações que viabilizem o turismo regional e 
municipal.

• Criar uma Câmara de Regionalização do Turismo envolvendo 
prioritariamente as entidades ABAV, BRAZTOA, SEBRAE, 
SESC/SENAC, BRAZTOA e outras que atuam com 
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desenvolvimento regional e promoção /comercialização do 
turismo.

• Propor critérios, acompanhar e validar a definição das regiões 
turísticas do estado com vistas a compor o Mapa do Turismo 
Brasileiro.

• Promover ações de sensibilização e mobilização para o 
turismo e processos de discussão e implementação de 
estratégias para o desenvolvimento do turismo no estado 
com base nas megatendências, futuros do turismo e 
comportamento de consumo.

• Outras atividades correlatas.

INSTÂNCIA MUNICIPAL: INSTITUIÇÕES E ATRIBUIÇÕES

 a) Órgão Municipal de Turismo
• Identificar, conhecer e formalizar sua oferta real (principal, 

secundária e de apoio) de atrativos, equipamentos, serviços e 
produtos para compor a região turística. 

• Elaborar política municipal de turismo de maneira 
participativa com seus membros, em alinhamento às 
políticas estaduais e nacionais de desenvolvimento do 
turismo e ao impacto na integração regional. 

• Integrar-se no território por meio da participação ativa na IGR. 
• Garantir via instrumento legal a participação e contribuição 

financeira à IGR. 
• Incentivar e apoiar o Conselho Municipal na definição da 

política e do plano municipal de turismo.
• Estimular a atuação do Conselho Municipal de Turismo nas 

ações em prol da regionalização do turismo. 
• Fomentar a criação e manutenção do Fundo Municipal de 

Turismo. 
• Articular e fortalecer a iniciativa privada do setor, 

a s s e g u ra n d o  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  n o  p ro c e s s o  d e 
desenvolvimento turístico. 

• Realizar pesquisas de demanda turística e estudos 
econômicos do turismo local. 

• Monitorar o processo de desenvolvimento turístico. 
• Outras atividades correlatas.

 b)Conselho Municipal de Turismo 
• Apoiar o órgão municipal de turismo e as demais entidades 

que o integram em suas funções de forma propositiva e 
sistemática, exercendo seu papel de gestão colegiada.

• Articular a participação e interação dos diferentes atores 
municipais, fortalecendo seu papel na governança municipal.

• Promover ações de sensibilização e mobilização da 
comunidade para o turismo.

• Fomentar e elaborar o planejamento estratégico do turismo 
municipal – política e plano municipal de turismo.
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• Apoiar a promoção e estruturação do turismo municipal.
• Mobilizar instituições locais em prol da regionalização, em 

especial as empresariais. 
• Incentivar a integração da iniciativa privada nas ações de 

desenvolvimento do turismo.
• Propor os produtos e serviços turísticos aptos a integrarem 

roteiros regionais.
• Incentivar e incrementar o receptivo local, visando o 

relacionamento com os visitantes de forma empática e 
experiencial.

• Incentivar e apoiar que os empreendedores estruturem, 
promovam e comercializem produtos inovadores e 
competitivos com vistas às necessidades dos visitantes para 
melhorar a experiência do destino.

• Promover ações de sensibilização e mobilização e processos 
de discussão das estratégias para o desenvolvimento do 
turismo no município com base nas megatendências, futuros 
do turismo e comportamento de consumo.

• Outras atividades correlatas.

MODELOS REFERENCIAIS: COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
 
 Cabe relembrar que quando da criação do Ministério do Turismo 
em 2003, houve um esforço grande para implantar a gestão 
descentralizada prevista em seus documentos estratégicos, com 
orientações e apoio de consultores para definição, principalmente dos 
colegiados estaduais. Aos estados que ainda não tinham em lei tais 
colegiados foi sugerido que criassem fóruns, conceito que remete a um 
espaço de discussões sem necessariamente incluir a formalização. Já 
nos estados que os tinham em suas leis os Conselhos foram 
orientados para que os restabelecessem. Por isso hoje vemos que 
ainda existem estas duas figuras de colegiado no nível estadual. 

 Salienta-se que tanto os colegiados estaduais como os 
municipais devem ser criados por leis que os estabeleçam como 
pertencentes a um núcleo de pensamento estratégico do turismo 
estadual e municipal, juntamente com os órgãos estaduais e 
municipais de turismo. 
 
 De acordo com dados disponíveis no site www.regionalizacao. 
turismo.gov.br de 2019, todos os estados têm colegiados, sendo que 
57,1% adotam a figura de Fórum e 42,9%, de Conselho. Desse total, 
82,1% informaram que eles estão ativos.

 A partir da aplicação de critérios estabelecidos pela equipe 
técnica — existência formal (criação por Lei e regimentado por Decreto) 
e regularidade de reuniões e atuação (possibilidade de visualização de 
documentos e ações na WEB) —, chegou-se a dois referenciais: Paraná 
e Minas Gerais, sendo que os demais indicados são criados por  
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Decreto — ato administrativo que restringe sua atuação além do 
assessoramento aos órgãos estaduais — ou não possuíam 
informações na WEB. 

 Quanto ao caráter dos colegiados — consultivos ou 
deliberativos ou fiscalizadores, entre outros —, normalmente já está 
explicitado na constituição estadual ou em documentos sobre a 
estrutura organizacional do Estado, dependendo assim de estado a 
estado.

 Assim como os colegiados estaduais, os municipais também 
são criados por leis e regulamentados por decretos. Tais leis podem ou 
não ser específicas, ou seja, muitas vezes eles são criados pelas 
mesmas leis que criaram os órgãos municipais de turismo, como 
assessoramento a eles, causando interpretações errôneas 
relacionadas à autonomia deles. 
 
 Por ser hoje um critério obrigatório para que um município 
integre o Mapa do Turismo Brasileiro (MTUR, 2021) “comprovar a 
existência de conselho ou fórum municipal de turismo ativo”, e 
conforme dados disponíveis no site  www.regionalizacao. 
turismo.gov.br, os 2.694 que integravam o Mapa vigente em 2019 
comprovam esta condição, o que é bastante positivo. 
 
 Um ponto também bastante positivo foi a publicação do 
documento “Orientações técnicas: criação do Conselho Municipal de 
Turismo” (MTUR, 2019), disponível em formato impresso e digital (site 
da regionalização do turismo), que orienta sobre as atribuições, 
composição, objetivos, criação e funcionamento.  

 Partindo dos mesmos critérios aplicados para os colegiados 
estaduais, chegou-se a três referenciais: Balneário Camboriú (SC), 
Bonito (MS) e Foz do Iguaçu (PR). Salienta-se que os Conselhos 
indicados têm seus presidentes eleitos pelos próprios conselheiros, o 
que traz uma inovação na gestão, mas temos ciência de que grande 
parte dos Conselhos tem sua presidência vinculada ao próprio gestor 
do órgão municipal de turismo. 
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odas as instâncias são importantes para efetivar a 

Tregionalização do turismo, mas sem dúvida a regional 
representa a razão de ser do PRT. Nela estão as regiões 

turísticas e respectivas governanças, conhecidas como Instâncias de 
Governança Regionais (IGRs). 

Portanto, é fundamental que neste momento sejam feitas duas 
abordagens para subsidiar o novo ciclo do PRT: sobre regiões turísticas 
e IGRs.

REGIÕES TURÍSTICAS

As regiões turísticas devem ser vistas como um espaço 
geográfico coletivo que amplia suas capacidades humanas e 
institucionais em prol do turismo, facilitando os relacionamentos e o 
planejamento e organização integrados, determinando a participação 
essencial dos atores locais nas atividades e relações turísticas e no 
fluxo de turistas.

Segundo o Glossário do Turismo (MTUR, 2018), região turística 
é um “espaço geográfico que apresenta características e 
potencialidades similares e complementares, capazes de serem 
articuladas e que definem um território delimitado para fins de 
planejamento e gestão”.

Além do conceito, é fundamental a compreensão de que por si 
só o trabalho regional no Brasil acarreta inovação e desafios, pois pela 
Constituição Federal são entes da Federação os Estados-membros, o 
Distrito Federal e os Municípios, estando previstas também as regiões 
metropolitanas e as regiões de desenvolvimento em diferentes áreas, 
como é o caso do Turismo. Em outros países, como a Espanha, que é 
uma monarquia parlamentar, existem os municípios, as províncias 
(nível de estado) e as comunidades autônomas (regiões).

No Brasil, as regiões turísticas são aquelas que integram o 
Mapa do Turismo Brasileiro, que de acordo com a Portaria MTUR nº 

INSTÂNCIA REGIONAL: 
REGIÕES TURÍSTICAS
E GOVERNANÇAS
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41/2021 comprovam a existência de uma IGR responsável por sua 
gestão, e são compostas por municípios limítrofes e/ou próximos uns 
dos outros, que apresentam características ou aspectos similares e/ou 
complementares que os identificam como uma região turística, tais 
como identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica. Pela 
mesma Portaria, ao aderirem ao Mapa, as regiões, representadas por 
suas IGRs, assumem compromissos, como o de formalizar e manter 
ativa a IGR, elaborar seu planejamento estratégico regional com planos 
de trabalhos anuais, exigir a participação ativa dos municípios na IGR e 
manter atualizadas as informações existentes no SISMapa. Após a 
definição das regiões e municípios das UFs que comporão o Mapa, os 
órgãos estaduais de turismo devem homologar tal composição nos 
Conselhos/Fóruns Estaduais de Turismo, e posteriormente enviar ao 
MTur para que atualize a versão interativa disponibilizada no sítio 
eletrônico www.mapa.turismo.gov.br, e proceda à categorização dos 
municípios. A Portaria em pauta estabelece que a atualização do Mapa 
poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que sejam cumpridos os 
critérios e compromissos nela descritos, mas que a categorização será 
realizada de dois em dois anos pelo menos.

IGR: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL

É a organização que atua como gestora da região turística, 
responsável por seu planejamento, execução e monitoramento 
constantes, para a produção de resultados que acarretem 
desenvolvimento e crescimento do turismo regional. Utiliza-se da 
gestão compartilhada e articulada reunindo atores públicos, privados e 
do terceiro setor da região. 

Sobre o termo governança, devemos inicialmente diferenciá-lo 
de governo, que representa um conjunto de estruturas e cargos que 
atuam decisória e temporariamente, dando os rumos e procedimentos 
da administração pública. Governança diz respeito ao ato de governar, 
conduzir, reger e integrar harmonicamente os diferentes interesses, 
políticas e perspectivas do desenvolvimento regional, integrando 
diferentes atores de um território (MTUR, 2022). Segundo a socióloga 
Tania Zapata (2009), o conceito amplia-se no campo de ação, 
envolvendo fundamentalmente a capacidade de pactuação de projetos 
estratégicos para o desenvolvimento sustentável entre governo, 
organizações da sociedade e agentes do mercado. Exige também 
capital social, que é o clima de confiança entre os atores, para pensar 
um futuro comum, se materializando na capacidade de cooperação de 
um território, num clima de confiança e harmonia. Segundo a autora, 
mais importante que o conceito de governança é entender o que está no 
seu cerne: a pactuação de agendas estratégicas e projetos, que 
pensem o médio e o longo prazo, visando o interesse coletivo, a 
mediação de conflitos e atores, e a construção de consensos. 

Assim, as governanças são instaladas a partir da gestão 
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desenvolvida nos colegiados, organizações que reúnem atores 
governamentais e não governamentais. Representam uma forma de 
trabalho e não um formato jurídico.

É importante destacar que as governanças regionais têm papel 
diferenciado das demais, pois são responsáveis por orientar e tomar 
decisões sobre o desenvolvimento de uma região turística, e para tanto 
devem estar oficialmente estabelecidas e atuar a partir de três grandes 
espaços: 

a) de inovação, pois segundo constatado na Avaliação do PRT 
(MTUR, 2010) “as instâncias de governança nas regiões 
desempenham um papel estratégico e inovador, ao 
representar a nova esfera pública.” Ainda dentro desta 
Avaliação é salientado que “a criação de estruturas de 
governança implica o estabelecimento de papéis e interações 
entre os integrantes da atividade turística, a fim de que 
possam atuar com profissionalismo no planejamento e na 
gestão do turismo, incluindo ações ligadas à promoção da 
região ou do destino”;

b) de autonomia, conforme previsto no Plano Nacional de 
Turismo 2018-2022 que reforça o objetivo previsto na Política 
Nacional de Turismo que a promoção da regionalização seja 
mediante o incentivo à criação de organismos autônomos e 
le is  fac i l i tadoras  do  desenvo lv imento  do  setor, 
d e s c e n t r a l i z a n d o  s u a  g e s t ã o  e  p r o p i c i a n d o  o 
desenvolvimento regional. Sendo assim as IGRs devem 
buscar sua sustentabilidade (econômica/financeira, política, 
sociocultural e ambiental) a partir de mecanismos que 
garantam participação, representatividade, inclusão, 
responsabilidade, qualidade e profissionalismo, com vistas a 
consolidar seu protagonismo e liderança na gestão do 
turismo regional; 

c) de construção de uma política pública e de um trabalho 
conjunto e solidário para melhorar ou produzir algo — no caso 
uma região turística, dentro de um processo que envolve 
diferentes atores e o exercício de uma gestão cooperada e  
compartilhada, que inicia com a sensibilização e mobilização 
e culmina na qualificação e promoção de destinos e produtos 
nela existentes.

A IGR tem autonomia para definir sua natureza jurídica e 
estrutura organizacional por meio de estatuto e regimento internos, 
considerando o Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei Federal nº 
13.019/2014). Dessa forma, orienta-se para que tenham natureza 
jurídica de Associação Privada, que pelo Código Civil Brasileiro é a 
pessoa jurídica de direito privado que tem como objetivo a realização 
de atividades culturais, sociais, religiosas, recreativas etc., na categoria 
de entidades sem fins lucrativos, ou seja, que não visam lucros, e 
dotadas de personalidade distinta de seus componentes. Salienta-se 
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que a classificação de natureza jurídica é realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pela Comissão Nacional de 
Classificação (CONCLA), que esclarece que “os códigos de natureza 
têm por objetivo a identificação da constituição jurídico-institucional 
das entidades públicas e privadas”, divididas em cinco grandes 
categorias: administração pública; entidades empresariais; entidades 
sem fins lucrativos; pessoas jurídicas e organizações internacionais; e 
outras instituições extraterritoriais, conforme poderá ser conhecido no 
link natureza jurídica 2018 (wwww.ibge.gov.br), em sua íntegra, 
incluindo as subdivisões e conceituações.

Observa-se que mesmo tendo a natureza jurídica de Associação 
Privada definida no CNPJ, muitas vezes o nome empresarial e o nome-
fantasia que nele são informados podem ser um Fórum, um Conselho, 
uma Agência de Desenvolvimento, um Circuito, entre outros. É de 
fundamental importância que tal natureza jurídica seja explorada e 
produza a sustentabilidade para a IGR, facilitando a captação de 
recursos através de parcerias e cooperações, necessárias para a 
realização de ações, sendo fundamental atender ao conteúdo do Marco 
Regulatório do Terceiro Setor (BRASIL, 2014). 

Tem como atribuições:
• Exercer papel de liderança no desenvolvimento regional, 

servindo de elo entre as instâncias estadual e municipais. 
• Atuar de forma a cumprir o propósito do PRT e a missão da 

IGR. 
• Conectar os entes representativos dos três setores — 

público, privado e solidário — nas regiões turísticas, 
incentivando que os empresários liderem o processo como 
forma de continuidade. 

• Estabelecer parcerias com as IES e órgãos de fomento com 
ações relacionadas ao turismo da região. 

• Buscar recursos e incentivos financeiros como organização 
d o  t e rc e i ro  s e to r  v i s a n d o  a u to n o m i a  e  a u to s -
sustentabilidade.

• Criar rede regional com os envolvidos nas atividades 
turísticas. 

• Identificar e classificar a oferta real da região turística 
(principal, secundária e de apoio) em sintonia com a 
categorização dos municípios. 

• Incentivar e apoiar a estruturação e comercialização de 
roteiros regionais integrados. 

• Centrar sua atuação para melhorar a jornada de promoção, 
desde a análise da demanda e oferta, formatação do 
p ro d u to ,  d i v u l g a ç ã o ,  a t é  a  c o m e rc i a l i z a ç ã o  e 
relacionamento com o visitante. 

• Articular a região e promover destinos, produtos e serviços 
regionais com vistas ao mercado. 

• Acompanhar as megatendências, futuros do turismo e 
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compor tamento de consumo para construção e 
implementação das estratégias de desenvolvimento do 
turismo regional.

• Estimular a criatividade e talentos locais para a construção 
de experiências únicas. 

• Promover ações de sensibilização e mobilização da 
comunidade para o turismo.

• Monitorar, avaliar e propor ajustes ao processo de 
desenvolvimento turístico regional.

• Outras atividades correlatas.

QUALIFICAÇÃO: CAPACITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E MODELOS 

REFERENCIAIS

A qualificação é um processo de aprendizagem contínuo, que se 
dá por meio de capacitações presenciais, a distância ou híbridas 
(cursos, pesquisas, eventos) e pela certificação — comprovação de 
competências e habilidades adquiridas, que tornam uma pessoa física 
ou jurídica apta a desenvolver um determinado papel que lhe é atribuído 
orientado para qualidade e competitividade.

Sendo assim, sugerem-se alguns temas estratégicos que 
podem ser ofertados para qualificação nas regiões: atividade turística, 
regionalização, ordenamento territorial, gestão, investimento, 
promoção, inovação e competitividade, e comunicação, que 
consideram as linhas de atuação do novo ciclo do PRT, apresentadas 
anteriormente.

Desta forma, pretende-se que as IGRs se beneficiem e se 
fortaleçam para exercerem seu papel de coordenação do turismo 
regional e respectivas atribuições, facilitando as transições de 
mandatos e assegurando maior autonomia e excelência no seu 
desempenho e cooperação para o turismo nacional. 

Com base em critérios como natureza jurídica de Associação 
Privada, institucionalização formal (certificado do MTur, existência de 
CNPJ e estatuto) e realização de ações institucionais e promocionais 
(com possibilidade de visualização na WEB), chegou-se a nove 
modelos referenciais de IGR, constantes no quadro que segue, que 
podem servir como benchmarking:

QUADRO 4 – IGRs: MODELOS REFERENCIAIS

IGR - DATA DE CRIAÇÃO REGIÃO TURÍSTICA

ADETUR – Agência de Desenvolvimento Turístico e
Cultural da Região Cataratas do Iguaçu e
Caminhos ao Lago de Itaipu - PR | 2012

Cataratas do Iguaçu e Caminhos
ao Lago de Itaipu
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 Quanto à certificação, salienta-se que desde 2019 o MTur 
possibilita a emissão de certificados digitais a partir da versão interativa 
do Mapa do Turismo Brasileiro (www.mapa.turismo.gov.br), para as 
governanças regionais e também para os municípios e conselhos 
municipais, comprovando sua inserção no Mapa com o atendimento aos 
critérios para inserção estabelecidos em Portaria e o próprio certificado 
emitido por instituição competente — o MTur.
  
 Grande parte dos processos de certificação, como os selos de 
qualidade propostos por entidades como o SEBRAE, tem início com a 
parte legal das organizações. Assim, as IGRs podem qualificar da melhor 
forma seus documentos legais (CNPJ que inclui a natureza jurídica, 
Estatuto, Regimento, certidões de regularidade fiscal e os demais 
inseridos no SISMapa) e técnicos (Plano Estratégico desmembrado em 
Planos anuais de trabalho e Plano de Desenvolvimento Regional e 
respectivos programas e projetos). Também podem qualificar suas 
reuniões e respectivas pautas, seu quadro de associados e de pessoal, 
rever sua representatividade e liderança regional, planejar e buscar 
mecanismos de sustentabilidade como elaboração de projetos, 
captação de recursos etc. Além disso, podem desenvolver ações 
voltadas à região (planejamento regional, banco de dados e projetos, 
qualificação, marketing e comunicação regional).
 
 Dentro disso, identificou-se em 2021 que três estados têm 
processos de certificação para IGRs distintos: Minas Gerais, Espírito 

IGR - DATA DE CRIAÇÃO REGIÃO TURÍSTICA

Agência de Desenvolvimento do Turismo
Sustentável do Litoral do Paraná – PR | 2006 Litoral do Paraná 

ATUASERRA - Associação de Turismo da
Serra Noroeste – RS

Uva e Vinho 

Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo
Paraibano – PB | 2010

Brejo

Associação do Circuito Turístico das
Águas – MG | 2001

Águas

Associação do Circuito Turístico das
Grutas – MG | 2000

Grutas

Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e
Centro Sul do Estado do Paraná
Terra dos Pinheirais – PR | 2000

Terra dos Pinheirais

Associação dos Municípios do Circuito Turístico
Trilhas do Rio Doce – MG | 2002 Trilhas do Rio Doce 

Conselho Regional de Turismo do Grande
Oeste – SC | 2019 Grande Oeste

FONTE: Os autores (2022).
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Santo e Paraná, já normatizados e normalizados, conforme quadro 
abaixo, e a base legal (leis, decretos e resoluções) pode ser conhecida 
nos links do site da Regionalização do Turismo e dos órgãos estaduais 
de turismo envolvidos:

A partir do reconhecimento das IGRs, organizações com 
participação do poder público e dos atores privados, dos 
municípios componentes das regiões turísticas, com o papel de 
cooperar, em colaboração mútua com o estado do Espírito 
Santo, na execução do Programa de Regionalização do Turismo 
em âmbito regional, é emitido o Certificado com sua razão social 
e CNPJ, pela Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), dando-
lhe o direito a participar da Política de Turismo do Governo do 
Estado como responsável pela interlocução entre o Estado e os 
Municípios da região turística, na condução das ações de 
desenvolvimento do turismo regional do Espírito Santo. O 
Certificado tem validade de dois anos e para sua obtenção 
existem critérios voltados a aspectos jurídicos, administrativos, 
fiscais e técnico-operacionais que comprovem sua atividade e 
desempenho na região turística que representa. É feito 
monitoramento pelas áreas técnica e administrativa da SETUR 
visando assegurar o atendimento dos critérios estabelecidos.

Pela Política Estadual de Turismo “os circuitos turísticos são a 
instância de governança regional integrados por municípios de 
uma mesma região com afinidades culturais, sociais e 
econômicas, que se unem para organizar, desenvolver e 
consolidar a atividade turística local e regional de forma 
sustentável, regionalizada e descentralizada, com a 
participação da sociedade civil e do setor privado”. São 
responsáveis pela articulação de ações e pelo levantamento de 
necessidades locais e regionais, apoiando a gestão, a 
estruturação e a promoção do turismo em uma região turística. 
O Estado, por meio da SECULT promove a certificação dos 
circuitos turísticos, nos termos do Decreto nº 47.687/2019 e da 
Resolução SECULT nº 16/2020. Para sua obtenção devem ser 
atendidos critérios voltados a aspectos jurídicos, 
administrativos, fiscais e técnico-operacionais que comprovem 
sua atividade e desempenho na região turística que representa. 
A IGR também deverá comprovar gestão financeira sustentável, 
incluindo a parte orçamentária. 
O processo de reconhecimento e certificação de MG está 
descrito numa Cartilha que pode ser acessada pelo link 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/Cartilha%20de%20
Orientao%202021%20%20Reconhecimento%20das%20Instncias%20d
e%20Governana%20e%20Participao%20de%20Municpios%20na%20P
oltica%20Estadual%20de%20Turismo%20de%20Minas%20Gerais.pdf

Decreto nº 4095-R/2017
Dispõe sobre o reconhecimento das IGRs.  
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/imag
es/conteudo/Decreto_IGRs.pdf

Portaria nº 006-R/2019 – SETUR 
Estabelece critérios para a expedição do 
Certificado de Reconhecimento das IGRs, 
no âmbito do PRT no Espírito Santo
https://setur.es.gov.br/Media/Setur/Galeria%20
de%20Fotos/PORTARIA%20006-
R%2024%20DE%20JULHO%20DE%202019.pdf

Lei nº 22.765/2017
Institui a política estadual de turismo
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/imag
es/LEI%20N%C2%BA%2022.765%20%20DE%202
0%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202017.pdf

Decreto nº 47.687/2019
Dispõe sobre os circuitos turísticos como 
executores, interlocutores e articuladores 
da descentralização e da regionalização do 
Turismo do Estado
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/image
s/Decreto-regionalizacao%2047.687.19.pdf

Resolução nº 16/2020
Institui o Certificado de Reconhecimento 
de IGR e os requisitos necessários para 
sua obtenção)
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/image
s/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SECULT%20N%C
2%BA%2016_2020%20-
%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20IGRs.pdf

BASE LEGAL

BASE LEGAL

RESUMO

RESUMO

ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS

QUADRO 5 – RESUMO DOS PROCESSOS ESTADUAIS DE CERTIFICAÇÃO EXISTENTES

Continua...
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 Dentro deste cenário, vê-se que o momento é ideal para iniciar o 
processo de certificação, que pode ser desencadeado tanto pela 
coordenação nacional como em nível estadual. Recomenda-se que a 
certificação inicie com o reconhecimento legal das IGRs pela 
governança nacional e estadual, com a definição de variáveis e 
instrumentos de pesquisa, e com treinamentos e capacitações, que 
remetam à certificação propriamente dita. 
 
 Sugere-se que tais variáveis estejam divididas em gestão 
interna da IGR (sede, estatuto e regimento, reuniões regulares, quadro 
de associados e de pessoal, regularidade fiscal, planejamento 
estratégico, sustentabilidade, representatividade, liderança regional, 
elaboração de projetos, captação de recursos etc.); e gestão externa 
com ações voltadas à região (planejamento regional, banco de dados e 
projetos, qualificação, marketing e comunicação regional).

Tendo em vista aprimorar e fortalecer a gestão 
descentralizada do turismo no Estado do Paraná constante na 
Política Estadual de Turismo e no Decreto nº 5.925/2012, 
foram editadas resoluções de reconhecimento das IGRs em 
2011, 2015, 2017, 2020 e 2021 — observando critérios como 
CNPJ ativo e regular; Estatuto Social registrado em Cartório de 
Títulos e Documentos; e Ata de eleição da atual diretoria 
também registrada em cartório, como também realizados 
trabalhos com intuito de qualificá-las e certificá-las, advindos 
com a implementação do Programa de Regionalização do 
Turismo em 2004, do Mapa do Turismo Brasileiro em 2013 e 
da Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas em 
2015, culminando numa autoclassificação em 2020 a partir de 
respostas a um questionário que analisava questões 
administrativas e técnico-operacionais, que as classificou em 
três categorias (A, B, C).  Tal processo foi ampliado, e em 2021, 
a partir de discussões com a SECULT/MG e de parceria com o 
SEBRAE/PR e FECOMÉRCIO/PR, foi realizado um projeto 
piloto com as 14 IGRs existentes, indo além do 
reconhecimento já realizado até o momento, construindo-se 
uma metodologia de certificação visando uma gestão de 
excelência, baseada em dois componentes: a) Gestão Interna 
– envolvendo o Planejamento e Organização da IGR; sua 
Sustentabilidade; e seu Marketing e Comunicação; b) Gestão 
Externa – envolvendo a atuação da IGR em prol da Região 
Turística que representa, tanto como gestora como 
favorecida, em três linhas: planejamento, qualificação e 
marketing. Ressalta-se que tal processo encontra-se na fase 
de treinamentos e orientações, com questionário e manual já 
existentes — mas não publicados em função da atualização 
do Mapa do Turismo Brasileiro 2022 em curso. 

Decreto nº 5.925/2012
Estabelece critérios necessários para 
emissão do Certificado de Reconhecimento 
das Instâncias de Governança Regional de 
Turismo do Paraná
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/i
mages/Decreto%205925%20Certifica%C3%
A7%C3%A3o%20IGRs%20PR.pdf

Resolução nº 18/2021
Estabelece o reconhecimento das 
Instâncias de Governança Regionais de 
Turismo do Paraná
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislaca
o/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=
250023&indice=1&totalRegistros=68&anoS
pan=2022&anoSelecionado=2021&mesSel
ecionado=0&isPaginado=true 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/i
mages/Decreto%205925%20Certifica%C3%
A7%C3%A3o%20IGRs%20PR.pdf

BASE LEGAL RESUMO

PARANÁ
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s interlocutores são os profissionais que atuam na 

Ogestão executiva com a implementação das ações do 
PRT em suas quatro instâncias. No nível nacional está o 

Coordenador-Geral de Áreas Estratégias para o Desenvolvimento do 
Turismo do MTur e nos demais, os profissionais indicados como 
representantes das instituições. De forma geral, têm o papel de 
promover o diálogo entre estas instâncias e dentro delas, interagindo e 
se comunicando a partir de suas realidades, atribuições e 
competências. 

São eles que recebem as orientações do Ministério do Turismo 
para o planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação 
das ações do PRT em âmbitos estadual, regional e municipal. Indicados 
previamente pelas organizações responsáveis pela execução do 
Programa, estão articulados em redes, visando a troca de experiências 
e informações para melhor orientação aos estados, regiões e 
municípios. Os interlocutores estaduais fazem parte de uma Rede 
Nacional, com reuniões anuais regulares junto ao MTur para tomada de 
decisões conjuntas, com a participação de todas as UFs. A partir desta 
Rede, com vistas ao aprimoramento da qualidade e da diversidade dos 
trabalhos desenvolvidos junto ao PRT para o ordenamento e a 
estruturação do turismo nos destinos, foi criado em 2018 o Grupo 
Macrorregional dos Interlocutores Estaduais do PRT, com 
representantes das cinco macrorregiões brasileiras indicados pelos 
próprios interlocutores com o propósito de acompanhar os assuntos 
mais estratégicos para o avanço do Programa, que se reúne quando 
existe necessidade de decisões mais céleres.

Já os demais interlocutores se articulam em redes estaduais, 
regionais e municipais, e têm atenção do MTur em ações e projetos 
específicos, como o PRT + Integrado e os atendimentos técnicos e 
palestras realizadas a partir de solicitações pontuais tanto à 
coordenação nacional quanto aos interlocutores estaduais.

Viu-se a necessidade de atualização e estabelecimento de um 
novo perfil que privilegie a gestão e a liderança para inovar, inspirar, 

INTERLOCUTORES: 
PERFIL, ATRIBUIÇÕES
E QUALIFICAÇÃO
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tomar decisões e realizar suas atribuições, com suporte em normas 
específicas e ações que possibilitem continuidade do trabalho; 
melhoria na sua performance com a oferta de capacitações dirigidas 
que tragam mais informações e promovam nivelamento técnico e 
alinhamento na atuação e nas condições de trabalho, com definição de 
um sistema de monitoramento que permita avaliar seu desempenho de 
forma crescente; reconhecimento pelas principais áreas do MTur de 
forma efetiva, como também pelos próprios dirigentes dos órgãos 
oficiais de turismo e demais atores com apoio do FORNATUR e das 
governanças nacional e estaduais; inserção de representantes da 
iniciativa privada como interlocutores; e do uso de resultados práticos e 
modelos referenciais existentes de regionalização para motivação e 
mobilização dos atores, e também para sua qualificação.

Como já visto, no nível nacional o papel de interlocução é 
exercido pelo Coordenador Geral de Áreas Estratégicas para o 
Desenvolvimento do Turismo do MTur, que tem como atribuições no 
âmbito do PRT:

• Estimular, apoiar e monitorar a implementação do Programa 
de Regionalização do Turismo no território nacional.

• Liderar/inspirar o planejamento e coordenação das ações 
do programa na instância nacional. 

• Assegurar que as atribuições das instituições que atuam no 
nível nacional sejam realizadas.

• Dar suporte ao funcionamento do Conselho Nacional de 
Turismo.

• Coordenar tecnicamente um Grupo de Trabalho do PRT 
dentro do MTur e a Câmara de Regionalização do CNT, 
assegurando composição adequada ao propósito do PRT.

• Mobilizar a Rede Nacional de Regionalização com os atores 
da regionalização, em especial a Rede de Interlocutores 
Estaduais.

• Apoiar o fortalecimento institucional dos OOT das UFS e das 
IGRs, orientando sobre a institucionalização, formalização e 
sustentabilidade.

• Subsidiar as tomadas de decisões estratégicas da gestão 
pública e orientar a elaboração e implementação de 
políticas específicas para as regiões turísticas e categorias 
de municípios, de modo a atender suas especificidades.

• Monitorar e apoiar o trabalho dos interlocutores estaduais.
• Propor, articular e desenvolver ações de qualificação para 

os interlocutores.
• Prover apoio técnico e institucional a instituições e 

interlocutores do PRT.
• Coletar informações das instituições que atuam no PRT nos 

estados, em especial dos órgãos oficiais de turismo e dos 
colegiados. 

• Produzir e disseminar materiais orientadores do PRT.
• Conduzir o processo de definição e atualização do Mapa do 
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Turismo Brasileiro, propondo critérios, instrumentos e 
reflexões sobre o papel dos envolvidos na gestão 
compartilhada e no ordenamento do território envolvendo 
também a atividade turística dos municípios. 

• Acompanhar o processo de categorização, sugerindo novas 
variáveis.

• Propor ações nos municípios de forma conjunta com os 
interlocutores estaduais.

• Implementar, monitorar e gerir banco de dados do SISMapa 
e do Mapa Interativo.

• Interceder sobre a necessidade das IGRs serem 
reconhecidas como entidades sem fins lucrativos, podendo 
acessar recursos aos moldes do previsto na Portaria MTUR 
nº 39/2007.

• Viabilizar capacitações voltadas ao Marco Regulatório do 
Terceiro Setor e suas vertentes.

• Realizar o levantamento e o monitoramento das 
transferências voluntárias de recursos, por parte do 
Ministério do Turismo e de outras instituições públicas 
federais, aos municípios do Mapa do Turismo Brasileiro, 
como uma das formas de avaliar a efetividade do Programa 
de Regionalização do Turismo.

• Outras atividades correlatas.

Seguindo, abaixo são apresentados os interlocutores por 
instância de atuação, o perfil que deve nortear suas indicações, como 
também as devidas atribuições e sugestões de qualificação para 
melhor performance. 
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QUANTITATIVO

Dois interlocutores:
• Um oriundo do quadro de pessoal do 

OOT 
• Um oriundo da Governança Estadual, 

não-governamental.

INTERLOCUTOR ESTADUAL

PERFIL

QUALITATIVO

• Formação superior, preferencialmente na área de 
turismo ou afins;

• Conhecimentos da área do turismo e vínculo 
profissional com a entidade que fez a indicação que 
será responsável por suas eventuais despesas – 
preferencialmente oriundos dos níveis gerencial e 
técnico que lhes permitam a tomada de decisões e a 
realização de ações.

Continua...
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• Assegurar que as atribuições das instituições que atuam no nível estadual sejam realizadas.
• Liderar/inspirar o planejamento, coordenação e monitoramento das ações do PRT em âmbito estadual.
• Articular, negociar e promover o estabelecimento de parcerias, em âmbito estadual, em prol da 

regionalização.
• Assegurar que a adesão dos municípios ao PRT seja definida conjuntamente pelo OOT e pelo 

Conselho Estadual de Turismo, com base nas informações oriundas do MTur e das IGRs. 
• Apoiar o processo de estruturação dos destinos turísticos em âmbito regional.
• Assessorar tecnicamente as IGRs.
• Fortalecer a governança e o trabalho coletivo nas regiões, aproximando o setor governamental e 

não governamental com integração de ações e políticas públicas.  
• Convocar ou participar de reuniões com interlocutores regionais e municipais.
• Participar das reuniões e encontros nacionais de turismo.
• Produzir e disseminar informações e conhecimento, assim como validar o conjunto de dados e 

informações produzidas pelas regiões
• Propor critérios estaduais para atualização do Mapa do Turismo Brasileiro.
• Promover a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, no âmbito estadual. 
• Acompanhar o processo de categorização dos Municípios, envolvendo os observatórios estaduais de turismo.
• Promover a comunicação entre os atores da regionalização do turismo.
• Apoiar os órgãos municipais de turismo na gestão municipal do turismo.
• Promover estudos e pesquisas sobre o nível de desenvolvimento turístico das regiões turísticas e municípios.
• Promover, coordenar e/ou participar de reuniões com interlocutores regionais e municipais.
• Propor processos de certificação das IGRs.
• Tomar as decisões dentro da sua esfera de atuação.
• Outras atividades correlatas

INTERLOCUTOR ESTADUAL

ATRIBUIÇÃO

• Liderar/inspirar o planejamento, coordenação e monitoramento das ações em âmbito regional.
• Fomentar o planejamento estratégico da IGR e da Região de forma participativa.
• Articular, negociar e promover o estabelecimento de parcerias, em âmbito regional.
• Promover reuniões junto com o interlocutor estadual visando a atualização do Mapa do Turismo 

Brasileiro.
• Produzir e disseminar informações e conhecimento, assim como validar o conjunto de dados e 

informações produzidas pelos municípios.
• Dar suporte aos interlocutores estaduais e municipais nas ações/atividades do programa.
• Participar de reuniões da coordenação estadual do PRT.
• Participar ou convocar reuniões com os municípios integrantes da região.
• Propor o desenvolvimento de ações regionais, em especial das atividades turísticas voltadas ao 

mercado.
• Promover a comunicação entre os agentes envolvidos.
• Estimular a criação de redes entre os atores do turismo na região.
• Tomar decisões dentro da sua esfera de atribuições.
• Outras atividades correlatas.

QUANTITATIVO

Dois interlocutores:
• Ambos oriundos da governança 

regional, não-governamentais

INTERLOCUTOR REGIONAL

PERFIL

ATRIBUIÇÃO

QUALITATIVO

• Participante da estrutura da IGR - setor privado
• Conhecimento e experiência de trabalho 

reconhecida na área do turismo regional.

Continua...
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• Assegurar que as atribuições das instituições que atuam no nível municipal sejam realizadas.
• Alinhar o planejamento do turismo do município às políticas públicas estadual, regional e nacional.
• Promover a organização e/ou mobilizar os segmentos existentes para o debate e a indicação de 

propostas locais para a região.
• Planejar e executar ações locais, integradas com a região.
• Participar de debates e da formulação das estratégias locais para o desenvolvimento do município.
• Produzir/coletar dados que permitam a identificação do nível de desenvolvimento dos produtos.
• Produzir e disseminar informações e conhecimento no âmbito municipal.
• Promover, organizar e dar publicidade a conteúdos de inteligência (dados, estudos e pesquisas) 

que deem base ao desenvolvimento turístico no âmbito municipal.
• Dar suporte aos Interlocutores regionais e estaduais nas ações/atividades do PRT.
• Promover a comunicação entre os agentes envolvidos.
• Articular e fortalecer a iniciativa privada.
• Tomar as decisões dentro da sua esfera de atribuições.
• Outras atividades correlatas.

QUANTITATIVO

Dois interlocutores:
• Um oriundo do quadro de pessoal do OOT 
• Um oriundo da Governança Municipal – não 

governamental.

INTERLOCUTOR MUNICIPAL

PERFIL

ATRIBUIÇÃO

QUALITATIVO

• Conhecimento e experiência de  trabalho 
reconhecida na área do turismo local.

QUALIFICAÇÃO: CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Conforme já mencionado, a qualificação se dá por meio da 
capacitação profissional (cursos, pesquisas, eventos) e da certificação 
(comprovação de competências e habilidades adquiridas), que tornam 
as pessoas aptas a desenvolver suas atribuições com melhor 
performance.

Salienta-se que a pandemia instaurada pela COVID-19 trouxe uma 
ressignificação para a educação e consequentemente para as atividades 
de capacitação. De acordo com educadores, a crise sanitária está 
trazendo uma revolução pedagógica para o ensino presencial, o mais 
forte desde o surgimento da tecnologia contemporânea de informação e 
de comunicação. Portanto propõe-se que as capacitações façam uso 
das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), adotando 
metodologias ágeis e abordagens inovadoras, de forma envolvente, 
prática e significativa, através de uma rede de cobertura que atinja a 
maioria das regiões brasileiras, tais como a televisão, o rádio e a internet, 
permitindo que o participante se organize de acordo com o seu tempo e 
possibilidades. Formatos como cursos, reuniões, oficinas, visitas 
técnicas, benchmarking, tutoriais, eventos — técnicos, promocionais e de 
negócios — entre outros, poderão ser utilizados na qualificação, que 
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deverá ser implementada por meio de parcerias entre as instituições 
envolvidas, observando-se as realidades locais.  

Na figura que segue são identificados os temas estratégicos 
propostos para a qualificação, que podem ser direcionados não apenas 
para os interlocutores, mas para os demais atores da regionalização, 
com os devidos conhecimentos a serem adquiridos, que consideram 
tanto as atribuições como as linhas de atuação do novo ciclo. 

FIGURA 1 – QUALIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES: TEMAS 
ESTRATÉGICOS

• Fundamentos do 
turismo e o novo 
turista

• Sustentabilidade e 
turismo responsável

• Inventariação e 
estudos de oferta e 
demanda turística

• Segmentação do 
turismo

• CADASTUR
• Atividades 

Características do 
Turismo

• Atração e captação 
de investimentos

• Parcerias e 
concessões no 
turismo 

• Acesso a linhas de 
crédito e de 
investimento

• Projetos de 
infraestrutura para o 
turismo

REGIONALIZAÇÃO

• Regionalização do 
turismo 
(fundamentos, PRE 
mapa, 
categorização)

• Governança para o 
turismo: da 
mobilização a 
institucionalização.

• Marco regulatório do 
Terceiro Setor

• Associativismo — 
construindo o 
coletivo

• Cultura da 
cooperação para 
produção de 
resultados

• Análise 
hierarquização da 
oferta para 
formatação de 
produtos e serviços 
turísticos de 
qualidade

• Roteirização turística
• Distribuição do 

produto turístico
• Marketing inbound e 

outbound
• Comercialização 

digital
• Estruturação do 

turismo receptivo

ORDENAMENTO
TERRITORIAL

• Visão estratégica do 
território: identidade 
e diferencial 
competitivo

• Georreferenciamento 
• Plano diretor e 

turismo.
• Paisagismo e 

turismo
• Mobilidade e 

conectividade 
turística

• Acessibilidade e 
turismo

• Destino turístico 
inteligente

• Sustentabilidade do 
turismo

• Turismo regenerativo
• Como melhorar a 

experiência dos 
turistas

• Economia criativa e 
colaborativa: 
produção associada 
ao turismo

• Megatendências, 
futuros do turismo e 
comportamento de 
consumo

GESTÃO

• Elementos básicos 
da gestão

• Direcionamento 
estratégico

• Construção de 
indicadores para 
monitoramento

• Gestão de projetos
• Metodologias ágeis e 

participativas
• Redes de 

colaboração e 
aprendizagem

• Banco de dados e 
informações

• Gestão regional do 
turismo

• Gestão municipal do 
turismo

• Introdução à 
comunicação

• Tecnologias digitais 
da Informação e 
comunicação

• Comunicação 
integrada: espaços e 
portais digitais e 
colaborativos

• Desenvolvimento de 
um plano de 
comunicação 
regional

• Produção e 
divulgação de 
conteúdos na 
comunicação

INVESTIMENTO
COMPETITIVIDADE DO
PRODUTO TURÍSTICO

INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO

ATIVIDADE
TURÍSTICA
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 Complementarmente a estes conhecimentos, sugere-se 
trabalhar também temas para aquisição de habilidades e atitudes, que 
são manifestadas na forma de pensar, sentir e agir das pessoas, 
vislumbrando a implantação de um processo de certificação para os 
interlocutores. 
 
 As habilidades representam o saber fazer, em que se alia o 
conhecimento que praticamos aperfeiçoado à habilidade; e as atitudes 
representam o querer fazer, comportamentos que temos diante de 
situações cotidianas e tarefas diárias. Por não serem inatas, podem ser 
desenvolvidas por meio de processos formativo-comportamentais, 
com temáticas voltadas para o desempenho das atribuições e para o 
comportamento, como a escuta ativa, gestão de conflitos, negociação, 
automotivação, trabalho em rede, comunicação não violenta, oratória, 
criatividade e inovação, capacidade de dar e receber feedbacks, uso de 
tecnologias digitais de informação e comunicação, dentre outras 
essenciais para o exercício da interlocução, como: liderança e 
capacidade de mobilização e articulação, motivação e identificação 
com a proposta da regionalização, conhecimento da dinâmica do 
turismo e das viagens, credibilidade e respeito junto aos atores do 
turismo do estado, regiões e municípios, capacidade de trabalho em 
equipe e em rede, capacidade para tomar decisões e solucionar 
problemas. Tais temáticas podem ser trabalhadas com as instituições 
de ensino e com o Sistema S, entre outras, de acordo com as 
necessidades de cada território.
 
 Quanto ao processo de certificação a ser implantado, prevê-se 
que para os interlocutores estaduais e regionais seja em nível nacional, 
e para os municipais, em nível estadual, de forma harmônica e 
cooperada. 
 
 Foi identificado que não existem modelos sendo desenvolvidos 
no escopo da regionalização do turismo até o momento, e, de acordo 
com conteúdo do documento Diretrizes Nacionais para Qualificação 
Nacional em Turismo (MTUR, 2015), estão vigentes setenta e quatro 
normas de certificação de atividades profissionais no turismo dentro 
das áreas de alimentos e bebidas; meios de hospedagem; agências de 
viagens; hospitalidade; turismo de aventura e meios de transporte; e 
destas, vinte e cinco não estão sendo utilizadas. 
 
 A sugestão é que tais normas sirvam como referenciais de 
análise, pois a pretensão não é propor um processo ineficaz e 
burocrático, e sim estabelecer a certificação como um reconhecimento 
das competências adquiridas no processo de qualificação aqui 
proposto, buscando valorizá-los como profissionais que viabilizam a 
aplicação de uma política pública, mobilizando os atores envolvidos e 
multiplicando seus conhecimentos. Pode ser efetuada uma consulta 
junto ao Departamento de Qualificação do MTur sobre a proposta de 
estabelecer tal processo e em qual dimensão, sobre estudos e 
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pesquisas existentes na área, conforme previsto na Política Nacional 
de Qualificação no Turismo (MTUR, 2018).  

 Qualificados para exercer seu papel, os interlocutores estarão 
aptos a consolidarem o processo de gestão regional ou direcionarem 
esforços para tal, intensificando a formalização e profissionalização 
dos procedimentos e ações, alcançando maior performance enquanto 
profissionais e possibilitando maior competitividade para o turismo 
estadual e regional. 

INTERLOCUTORES: PERFIL, ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÕES
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A
 inclusão da iniciativa privada é um dos pontos vitais para 
o sucesso do PRT, e foi um tema muito presente nas 
pesquisas e também no Direcionamento Estratégico que 

embasa este novo ciclo; como um de seus princípios, o Protagonismo 
dos Empresários. Por tratar-se de uma atividade econômica, no turismo 
é imprescindível a atuação das empresas, pois são elas que distribuem 
o produto turístico no mercado, concretizam a chegada e permanência 
do turista em um território, além de também serem responsáveis pela 
oferta de atividades para aumentar sua permanência, seja em produtos 
individuais ou integrados em roteiros. 

Na jornada de consumo do turista, a tomada de decisão inicia a 
partir do desejo por um produto turístico, composto de atrativos, 
serviços e facilidades encontradas em um destino. Portanto, além dos 
atrativos (que podem ser públicos e privados), a competência e o grau 
de atratividade do destino terão relação direta com a percepção dos 
turistas sobre os produtos e serviços oferecidos, em sua imensa 
maioria, por empresas. Assim sendo, a elevação da qualidade e a 
competência de entrega das empresas da cadeia do turismo impactam 
diretamente na competividade do destino, o que as torna protagonistas 
do processo de desenvolvimento da atividade turística. 

Saber como proporcionar esta proximidade é uma questão 
recorrente entre os interlocutores e demais atores do Programa, e há 
algumas medidas que podem ser aplicadas em conjunto para diminuir 
a distância histórica entre poder público e iniciativa privada, e começa 
com a clareza das informações e delimitação dos papéis de cada uma 
das partes. O que esperar, quais as oportunidades de trabalho conjunto, 
quais os benefícios que trará para o negócio (e o setor como um todo) 
são questões que devem ser comunicadas de forma clara e pontuada 
para iniciar este diálogo, assim como ações de sensibilização, 
estabelecimento de um canal de comunicação, mobilizar e informar a 
importância de cada empreendimento para a atividade e como o bom 
funcionamento da atividade pode impactar seu negócio. Os próprios 
empresários apontam fatores importantes que podem aumentar sua 
participação nas discussões, como: respeito as suas opiniões; 

INICIATIVA PRIVADA: 
ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO
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reconhecimento de sua importância para atendimento e ampliação do 
fluxo turístico; realização de ações de marketing em conjunto nos 
destinos para promover produtos por ela ofertados; apoio a eventos 
geradores de fluxo turístico; integração em grupos e fóruns de debates 
e troca de experiências; órgãos municipais de turismo atuantes e 
regiões interessadas no desenvolvimento do turismo. 

Cita-se ainda a possibilidade de uma maior inserção de 
representantes da iniciativa privada, tanto no quadro de interlocutores 
como das governanças, visando a continuidade do trabalho e maior 
apropriação da regionalização do turismo por esses atores. Dessa 
forma, a inserção da iniciativa também deve ser assumida pelos órgãos 
oficiais de turismo (municipais e estaduais), tanto em ações de 
sensibilização e mobilização como nos espaços de discussões, 
colegiados e grupos de trabalho temáticos. Essa aproximação permite 
que ambas as partes encontrem formas de trabalhar em conjunto, 
conhecendo seus papéis e reconhecendo suas potencialidades e 
assim, a partir de um diálogo mais próximo, vai se estabelecendo a 
cultura da cooperação.

As governanças são o local onde há espaço para os 
esclarecimentos dos papéis, de onde surgem as demandas e 
proposições de novos projetos. É fundamental que sejam lideradas 
pelos empresários e a iniciativa privada, cabendo ao poder público 
estimular, mobilizar e apoiar com as políticas públicas e ações 
estratégicas pertinentes. Não devem ter dependência exclusiva do 
poder público e com valorização da iniciativa privada — principalmente 
do trade e dos empresários. A participação de empresários nas 
governanças é uma forma de incentivo e motivação para outros se 
integrarem. Mas para tanto precisam ser convidados, ouvidos e ter 
suas opiniões consideradas. Destacam também que a informação 
sobre casos de sucesso das regiões e dos municípios precisam ser 
comunicados, como forma de mobilização, incentivo e autoestima.

INICIATIVA PRIVADA: ENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO
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entro deste novo ciclo do PRT é fundamental a definição 

De implantação de um processo de monitoramento e 
avaliação que permita acompanhar e analisar seu 

desempenho de forma contínua, baseado em indicadores não somente 
quantitativos, mas também qualitativos abrangendo todos os esforços 
que convergem para resultados e transformações significativos. 

O monitoramento observa e controla a implementação de 
ações, assegurando que estejam na direção dos objetivos e resultados 
esperados, para intervir se for necessário no ajuste das ações. Envolve 
coleta de dados, registros e informações que permitam criar 
parâmetros de comparação entre períodos definidos por meio de um 
mapa estratégico, relatórios, reuniões periódicas, registros 
fotográficos entre outros. É a base para avaliação, fornecendo dados, 
observando o processo com base nos indicadores e nas 
transformações ocorridas, com envolvimento direto dos responsáveis 
pela implementação.

Já a avaliação é realizada em determinados períodos, por 
exemplo de 12 meses, normalmente tempo de duração de um plano de 
ação desmembrado do plano estratégico da IGR ou mesmo do plano 
regional. Diferente do monitoramento, ela não acompanha a 
implementação passo a passo, e sim os resultados e os impactos 
produzidos pelas ações realizadas. Sugere-se que, assim como o 
monitoramento, seja realizada de forma participativa, mas como se 
trata mais de um olhar externo, deve envolver os atores daquela 
instância e não apenas os executivos. 

O processo de monitoramento e avaliação é uma ação positiva, 
que deve adequar o planejado com o realizado, sugerindo correções e 
proporcionando aprendizados construtivos.  

E, para tanto, definir indicadores que permitam monitorar e 
avaliar de forma sistemática é fundamental. Os indicadores são 
referências quantitativas ou qualitativas que servem para indicar se as 
ações estratégicas estão sendo bem executadas e se os objetivos 

PROCESSO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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foram alcançados. Os relacionados às ações são os indicadores de 
processo ou desempenho e os relacionados aos objetivos são os 
indicadores de resultado e impacto.

Alguns indicadores são clássicos e comuns (por exemplo: 
número de interlocutores qualificados para o exercício da gestão, 
número de IGRs institucionalizadas com CNPJ e direcionamento 
estratégico, percentual de participação dos atores privados nas IGRs, 
novos produtos turísticos desenvolvidos, etc.) e outros devem ser 
construídos de forma contextualizada a cada realidade.

No sentido de orientar a definição dos indicadores, o quadro a 
seguir apresenta uma relação de resultados por linha de atuação, que 
deverão ser buscados para o alcance do propósito do PRT. Esclarece-se 
que os indicadores se encontram em negrito podem ser considerados 
para todas as IGRs. Os demais que apresentam mensuração mais 
complexa por envolverem aspectos qualitativos, devem ser 
construídos no âmbito das IGRs, tendo em vista as especificidades 
consideradas em seu planejamento. 

QUADRO 6 – PRT NOVO CICLO: RESULTADOS DESEJÁVEIS E 
SUGESTÃO DE INDICADORES, POR LINHA DE ATUAÇÃO

RESULTADOS

LINHA DE ATUAÇÃO: GESTÃO

SUGESTÃO DE INDICADORES

• Engajamento efetivo de atores públicos e 
privados nas regiões turísticas.

• Iniciativa privada atuando com mais 
protagonismo nas ações de 
regionalização.

• Interlocutores qualificados para o 
exercício da gestão.

• IGRs institucionalizadas com CNPJ e 
direcionamento estratégico 

• IGRs qualificadas para gestão autônoma e 
sustentável. 

• Cultura da gestão disseminada e 
estabelecida nas instituições que atuam 
no PRT.

• Novas ferramentas de gestão sendo 
utilizadas pelas instituições envolvidas no 
PRT.

• Engajamento efetivo de atores públicos e 
privados nas regiões turísticas.

• Iniciativa privada atuando com mais 
protagonismo nas ações de 
regionalização.

• Número de interlocutores qualificados 
para o exercício da gestão.

• Número de IGRs institucionalizadas com 
CNPJ e direcionamento estratégico. 

• Número de IGRs qualificadas para gestão 
autônoma e sustentável. 

• Cultura da gestão disseminada e 
estabelecida nas instituições que atuam 
no PRT.

• Relação das novas ferramentas de gestão 
utilizadas pelas instituições envolvidas 
no PRT.

PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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RESULTADOS

LINHA DE ATUAÇÃO: ORDENAMENTO TERRITORIAL

SUGESTÃO DE INDICADORES

• Interlocutores e IGRs qualificados para o 
ordenamento territorial. 

• Planejamento do espaço turístico dos 
municípios realizado com o uso de 
instrumentos de ordenamento territorial.

• Oferta turística dos municípios 
disponibilizada e georreferenciada.

• Panorama da demanda turística regional 
disponibilizado.

• Atividade turística das regiões turísticas 
dimensionada.

• Número de interlocutores e IGRs 
qualificados para o ordenamento territorial.

• Planejamento do espaço turístico dos 
municípios realizado com o uso de 
instrumentos de ordenamento territorial.

• Relação da oferta turística dos 
municípios disponibilizada e 
georreferenciada.

• Panorama da demanda turística regional 
disponibilizado.

• Dimensionamento da atividade turística 
das regiões turísticas.

RESULTADOS

LINHA DE ATUAÇÃO: COMUNICAÇÃO

SUGESTÃO DE INDICADORES

• Atores da regionalização capacitados 
para desenvolver ações de comunicação.

• Relacionamento estabelecido por meio do 
conteúdo divulgado estrategicamente.

• Parcerias estabelecidas com instituições-
chave para regionalização do turismo.

• Redes de informação e comunicação 
formadas e produzindo resultados nas 
diferentes instâncias de atuação do PRT.

• Regiões turísticas com identidade visual e 
ferramentas digitais viabilizadas para 
informação, promoção e apoio à 
comercialização dos destinos, produtos e 
serviços. 

• Portais oficiais de turismo dos estados, 
regiões e municípios disponibilizados e 
eficazes.

• Planos de comunicação confeccionados 
com enfoque nas regiões turísticas e 
orientando ações.

• Canais de comunicação estabelecidos 
entre os governos federal, estadual e 
municipal para divulgação contínua do PRT 
e de seus produtos e serviços regionais.

• IGRs com áreas de comunicação 
implantadas em suas estruturas 
organizacionais.

• Número de atores da regionalização 
capacitados para desenvolver ações de 
comunicação.

• Relacionamento estabelecido por meio do 
conteúdo divulgado estrategicamente.

• Relação de parcerias estabelecidas com 
instituições-chave para regionalização do 
turismo.

• Redes de informação e comunicação 
formadas e produzindo resultados nas 
diferentes instâncias de atuação do PRT.

• Relação das regiões turísticas com 
identidade visual e ferramentas digitais 
viabilizadas para informação, promoção e 
apoio à comercialização dos destinos, 
produtos e serviços.

• Relação dos portais oficiais de turismo 
dos estados, regiões e municípios 
disponibilizados e eficazes.

• Número de planos de comunicação 
confeccionados com enfoque nas regiões 
turísticas e orientando ações.

• Relação dos canais de comunicação 
estabelecidos entre os governos federal, 
estadual e municipal para divulgação 
contínua do PRT e de seus produtos e 
serviços regionais.

• Número de IGRs com áreas de 
comunicação implantadas em suas 
estruturas organizacionais.

PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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RESULTADOS

LINHA DE ATUAÇÃO: PROMOÇÃO

SUGESTÃO DE INDICADORES

• Atores da regionalização e prestadores de 
serviços turísticos qualificados.

• Atitudes empreendedoras fomentando 
novos negócios no turismo.

• Maior número de produtos turísticos 
qualificados e competitivos 
disponibilizados no mercado. 

• Parceiros estratégicos e iniciativa privada 
atuando como protagonistas na 
promoção turística.

• Processos de inteligência de mercado 
sendo desenvolvidos com o uso das 
tendências.

• Número de atores da regionalização e 
prestadores de serviços turísticos 
qualificados. 

• Atitudes empreendedoras fomentando 
novos negócios no turismo.

• Número de produtos turísticos 
qualificados e competitivos 
disponibilizados no mercado. 

• Parceiros estratégicos e iniciativa privada 
atuando como protagonistas na 
promoção turística.

• Processos de inteligência de mercado 
sendo desenvolvidos com o uso das 
tendências.

 Todos os atores da regionalização devem se envolver nesse 
processo, principalmente da gestão colegiada e executiva de todas as 
instâncias, pois tendo uma gestão compartilhada, todos serão 
beneficiados com seu sucesso. Pelo fato de que as regiões e os 
municípios que as compõem são a base do Programa, seu papel de 
coleta de dados é fundamental para o processo de monitoramento e 
avaliação, o que não exime as instituições e governanças das 
instâncias nacional e estadual de orientarem todo o processo. 
 
 Em especial as governanças regionais devem estabelecer e 
instituir o monitoramento das ações realizadas, seu acompanhamento 
e o estabelecimento da métrica que melhor se aplica ao nível de 
desenvolvimento turístico da sua região para que possam reconhecer 
ao final do período estipulado quais foram seus avanços e suas 
limitações para então traçar novas metas. Recomenda-se nesse 
processo o envolvimento dos observatórios de turismo, da iniciativa 
privada, das universidades, e a criação de grupos de trabalhos ou 
comitês específicos para esta finalidade. 
 
 No entanto, como se trata de um programa de nível nacional 
num país de grande dimensão e diversidade, seja geográfica ou cultural, 
não há formas de utilizar a mesma métrica sem correr o risco de arcar 
com perdas significativas em termos de especificidades regionais e 
riquezas locais que conferem identidade e valor ao turismo brasileiro.
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 delineamento do Alinhamento Estratégico do Programa 

Ode Regionalização de Turismo teve início com o 
diagnóstico que envolveu a maioria de seus atores, em 

entrevistas qualificadas e análise de documentos legais e técnicos que 
retratam sua trajetória, que permitiram identificar ações estratégicas e 
operacionais a serem potencializadas ou atualizadas ou mesmo 
transformadas e suprimidas. 

Sem dúvida, desde sua criação o PRT carreou transformações e 
resultados, implantando uma cultura regional no Brasil, integrando 
municípios e atores para discutir propostas e soluções, dentro de um 
modelo de gestão que explicita a descentralização e a visão sistêmica 
em rede, tão necessária dentro da transversalidade e complexidade de 
tal temática.

Dessa forma, chega-se ao novo ciclo, buscando maior 
competitividade e excelência, trazendo modelos referenciais em todas 
as instâncias, e atuação voltada à gestão, ordenamento territorial, 
comunicação e gestão, conforme orientado nos cadernos técnicos e 
documentos legais e técnicos disponibilizados. 

 
CONSIDERAÇÕES



53PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO | NOVO CICLO - DIRETRIZES 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Turismo. Avaliação do Programa de Regionalização do Turismo: 
Roteiros do Brasil. Resumo Executivo. Brasília/DF: MTUR, 2010. Disponível em: 
http://antigo.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_
publicacoes/Livro_Regionalizaxo.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.

BRASIL. Ministério do Turismo. Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010. 
Regulamenta a Lei nº 11.771/2008 e dá outras providências. [S. l.], 02 dez. 2010.

BRASIL. Ministério do Turismo. Diretrizes Nacionais para Qualificação Nacional em 
Turismo. Brasília/DF: MTUR, 2015.

BRASIL. Ministério do Turismo. Glossário do Turismo. Brasília/DF: MTUR, 2018. Disponível 
em: Apresentação do PowerPoint (www.gov.br). Acesso em. 28 ago.2022. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Brasília/DF: MTUR, 
2018.

BRASIL. Ministério do Turismo. Política Nacional de Qualificação no Turismo. Brasília/DF: 
UnB, 2018.

BRASIL. Ministério do Turismo. Portaria nº 41, de 24 de novembro de 2021. Institui o 
Programa de Regionalização do Turismo e dá outras providências. [S. l.], 24 nov. 2021.

BRASIL. Ministério do Turismo. Portaria nº 105, de 16 de maio de 2013. Institui o Programa 
de Regionalização do Turismo e dá outras providências. [S. l.], 16 maio 2013. BRASIL. 
Ministério do Turismo. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo. Diretrizes. 
Brasília/DF: MTUR, 2013. Disponível em: http://www.turismo.pr.gov.br/sites/turismo 
/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/cartilhaprt2013.pdf. Acesso em: 10 mar. 
2021.

BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo. Roteiros do 
Brasil. Diretrizes Operacionais. Brasília/DF: MTUR, 2004.

BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo. Roteiros do 
Brasil. Diretrizes Políticas. Brasília/DF: MTUR, 2004.



BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do 
Brasil. 5 anos da Regionalização como política de desenvolvimento do turismo nacional. 
Brasília/DF: MTUR, 2009.

BRASIL. Ministério do Turismo. Secretaria Nacional de Políticas de Turismo. Introdução à 
regionalização do Turismo. Brasília/DF: MTUR, 2007.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.771, de 17 de setembro 2008. Dispõe sobre a 
Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras providências. [S. l.], 17 set. 
2008.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Institui normas 
gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação. Brasília/DF: Casa Civil, 2014. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13019-31-julho-2014-779123-
normaatualizada-pl.pdf. Acesso em: 28 ago. 2022.

CORDIOLI, S.; PESCE JR, J. G. Planejamento Participativo – uma abordagem prática de 
percepção ao resultado. Porto Alegre: Deseño, 2021.

FERNANDES, A. T.; CASTRO, C.; MARON, J. Desafios para implementação de políticas 
públicas: intersetorialidade e regionalização. Brasília, 2013. 

REZENDE, D. A.; CASTOR, B. V. J. Planejamento Estratégico Municipal. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2006. 

RIBEIRO, L. H. L.; OLIVEIRA, R. D.; RODRIGUES, J. M. Elementos para o Planejamento 
Regional em Saúde. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2020. Disponível em: 
PJSSaudeAmanha_Texto0044_v01.indd (fiocruz.br).Acesso em: 28 ago. 2022. 

SANTOS, J. C. V. Região e Destino Turístico: sujeitos sensibilizados na geografia dos 
lugares. São Paulo: All Print Editora, 2013.

ZAPATA, T. (org.). Desenvolvimento local e a nova governança. Recife: IADH, 2009.

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO | NOVO CICLO - DIRETRIZES 54

REFERÊNCIAS



 MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM:
www.regionalizacao.turismo.gov.br

www.turismo.gov.br

https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/glossario-do-turismo-1-c2-aa-20edi-c3-a7-c3-a3o-pdf
https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/PJSSaudeAmanha_Texto0044_v04.pdf

