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Uma proposta sobre 

Regionalizar ....é construir um ambiente democrático, 

harmônico e participativo entre poder público, iniciativa 

privada, terceiro setor e comunidade. É promover a 

integração e cooperação ..... entre todos os envolvidos 

direta e indiretamente na atividade turística de uma 

determinada localidade.

Institucionalizar .... é o mesmo que 

estabelecimento. Instâncias são as diferentes 

formas de organização gestoras do Programa 

em uma região turística.

Governança diz respeito ao ato de governar, 

conduzir, reger. Portanto, a expressão 

Institucionalização das Instâncias de 

Governança Regionais significa estabelecer 

uma organização para decidir e conduzir o 

desenvolvimento turístico de uma região.

Instância de 

Governança 

Regional

e

Institucionalização 

das Regiões 

Turísticas

A Instância de Governança 

Regional é uma 

organização com 

participação do poder 

público e dos atores 

privados dos municípios 

componentes das regiões 

turísticas, com o papel de 

coordenar o Programa em 

âmbito regional.

Fonte: Ministério do Turismo. Programa de 

Regionalização do Turismo - Roteiros do 

Brasil : Módulo Operacional 3:



Governança deriva do termo governo

“governança é a maneira pela qual o governo poderá 

ser exercido na administração dos recursos sociais e econômicos 

de um país visando o desenvolvimento e a capacidade dos 

governos de planejar, formular e programar 

políticas e cumprir funções”.

Governança: conceitos

Governança

Governo



Projetos

 No âmbito das empresas é o conjunto de processos, 

regulamentos, decisões, costumes, ideias que mostram a 

maneira pela qual aquela empresa ou sociedade é 

dirigida ou administrada

 Grupos específicos, ainda, podem criar a sua governança 

à medida que precisam gerir projetos, movimentos, 

conselhos, redes entre outros

Governança

Empresas

Governança: conceitos



Participativa

Governança

Para o MTur

Governança: conceitos

O termo “governança” é relativamente novo: podemos 

entendê-lo como a capacidade de administrar ou, mais 

especificamente, como a capacidade que os governos têm de 

criar condições e de responder às demandas da sociedade.

Em se tratando da governança social ou governança 

democrática, essa capacidade de governar pressupõe uma 

administração participativa que envolve as populações locais na 

elaboração, monitoramento e, em alguns casos, na execução de 

políticas públicas.



 Em todos os exemplos de governança 

podemos verificar processos de interação e de tomada de 

decisão entre atores envolvidos em um problema coletivo 

que leva  à criação ou reforço de normas

 E no turismo, ou na governança regional do turismo, 

como configurar um modelo de governança?

 Qual a melhor forma de institucionalização?

Processo de interação entre pessoas



Papel da 
iniciativa 
privada

Papel do 
poder 

público

Poder 
público

Iniciativa 
privada

Papeis diferentes e complementares 

no desenvolvimento do turismo

O que atrai e  mantém 
pessoas no município 

ou região?

O planejamento turístico tem que ser cooperativo

Cooperação é 

termo derivado de 

cooperar. A palavra 

cooperar é formada 

pelo prefixo “co” 

(que significa 

companhia, 

sociedade, estar 

junto) acrescido de 

operar (que 

significa atuar, 

trabalhar, agir). 

Portanto, 

“cooperação” 

significa “trabalho 

conjunto”. 



Poder público 
cuida:

Água
Esgoto

Ruas
Calçadas

Limpeza 
Urbana

Transporte

Segurança

Iluminação

Normatização

Engajamanto
do “Trade”  
Articulação 

das 
secretarias

O papel do poder público é cuidar da infraestrutura



O papel da iniciativa privada é cuidar da oferta de serviços

Para a atividade 
turística e a 

hospitalidade 
acontecer 

realizam-se 
ações de:Deslocar

Alimentar

Receber

Hospedar

Entreter

Vender

Recurso 

Turístico 

Privado



UM PLANO REGIONAL DE TURISMO

Aponta os caminhos para alcançar o....

conjunto de propostas que trarão o 

desenvolvimento do turismo

Poder 
público

Iniciativa 
privada

Governança na Elaboração do Plano Regional de Turismo

Governança na implementação do Plano Regional de Turismo

O processo de governança é permanente

Política, um dos pilares da sustentabilidade da instância de governança



Quando partimos então para o gerenciamento de projetos, 

que implica também na mobilização e captação de recursos 

aparece a preocupação de quem vai captar e gerir o recurso

É quando surge a ideia de institucionalizar

de formalizar  a “Governança”. 

Institucionalizar a instância de governança



 A legislação vigente, não permite fundir empresas privadas com 

empresas públicas num estatuto público

 Ambos podem decidir criar a sua forma institucional de 

organização para poder ter representação político-administrativa

Mas o que pode acontecer se a formalização da governança  

for estritamente pública ou estritamente da iniciativa 

privada?

Qual o melhor modelo de Institucionalização?



Qual o melhor modelo de Formalização?

Outro?

Associação 
de Empresas

Consórcio

Consórcio público é uma pessoa jurídica criada por lei com a finalidade 

de executar a gestão associada de serviços públicos, onde os entes 

consorciados, os Municípios, no todo ou em parte, destinarão pessoal e 

bens essenciais à execução dos serviços transferidos

Associação de empresas é uma organização sem fins lucrativos 

caracterizada pela união de pessoas jurídicas (CNPJ) com o objetivo 

de conquistar benefícios e desenvolvimento mútuo para o 

segmento que representam.



O consórcio, por exemplo, que pode ser uma associação de prefeituras e 

dirigidas por prefeitos pode ser uma opção de representatividade da 

instância de governança

Problemas

 Alguns prefeitos, têm pouco contato com a realidade do turismo

 Nem sempre reconhecem a iniciativa privada como parceiro no 

planejamento e execução de políticas

...... o que pode a médio prazo arranhar as relações de confiança entre 

esses atores.

Possíveis problemas com o modelo Consórcio

Consórcio



Associações privadas de empresas podem igualmente querer 

institucionalizar a governança, mas ao considerar que na sua 

composição não pode estar o poder público para decidir, 

igualmente identificamos problemas de quebra de confiança 

nos vínculos estabelecidos 

Possíveis problemas com o modelo somente Empresas privadas

Associação de 
Empresas



Se o Plano Regional é uma elaboração colaborativa, 

porque não falarmos em gestão colaborativa?

A Governança colaborativa seria em torno de um 

plano de gerenciamento que inclui formas e padrões 

de relacionamento entre atores privados e públicos 

que beneficiem mutuamente todas as partes.

Um modelo institucional de governança no turismo regional



Observem no quadro:

Nas estruturas: nacional, estadual 

e municipal tem a instância de 

governo e conselhos ou colegiados 

mistos, público privado.

Na regionalização tem somente uma 

instância em que os municípios estão 

integrados, poder público e 

iniciativa privada

Estrutura de coordenação do Programa Regionalização do Turismo



Para isso o modelo não seria nem Consórcio de prefeituras e 

nem Associação de empresas, mas sim uma .....

Associação de empresas públicas/CNPJ e empresas 

privadas/CNPJ, com um conselho consultivo de pessoas 

vinculadas ao “trade” do turismo

Tudo isso registrado num Estatuto construído de forma 

colaborativa e que garanta fundamentalmente o espírito 

democrático de fazer política e mantenha os vínculos de 

confiança

Um modelo colaborativo institucionalizado



Rede de Pessoas que representam CNPJs públicos e privados

P
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Diretrizes

Avaliação

Diretoria

Conselho

CNPJCNPJ

MODELO: Associação de Empresas públicas e privadas



Isso pode nos levar a uma outra definição de Governança 

do Turismo Regional:

Capacidade de pessoas do poder público, iniciativa privada e 

outras vinculadas ao turismo, conduzirem de forma 

igualitária, democrática e soberana a política regional 

do turismo, a elaboração de um planejamento e a 

implementação de projetos para dar sustentabilidade a um 

processo de desenvolvimento do turismo regional

Outra definição de Governança no turismo regional



Sobre institucionalização: conclusão

Considerando que:

1. O principal objetivo de uma instância de governança se institucionalizar é ter 

representação política, reconhecimento organizativo e poder captar recursos 

para implementar projetos de um plano regional. Sem ele não é recomendável a 

institucionalização

2. A atividade turística regional deve ser planejada e executada pelos atores 

públicos e privados vinculados à temática do turismo

3. A associação somente de prefeitos ou associação somente de empresas 

privadas não atende ao modelo de cooperação necessário para desenvolver a 

atividade turística



Sobre institucionalização: conclusão

Considerando que:

4. Uma associação de pessoas físicas ou jurídicas poderia atender à demanda da 

criação da institucionalização da instância de governança

5. Mas, que, uma associação de pessoas físicas não deve atender aos representantes 

do poder público

Sugere-se

A criação de uma associação privada que reúna CNPJs dos municípios e CNPJs

das empresas privadas e permita que pessoas físicas façam parte de um 

conselho consultivo ou deliberativo, conforme definição no estatuto



Processo de institucionalização

Existe orientação do Ministério do Turismo na Cartilha - Título: Módulo Operacional 3: 

Institucionalização da Instância de Governança Regional a partir da pagina 29 no site:

http://regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/institucionalizacao_da_instancia_d

e_governanca_regional.pdf Nele encontrarão um passo a passo para a criação da associação

Também segue um exemplo de estatuto de uma região turística que adota o modelo 

bem similar ao aqui proposto e poderá servir de base para que uma outra região turística 

possa orientar os seus objetivos e definir a forma de institucionalização desejada

Estatuto da Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

http://tonatrilha.tur.br/wp-content/uploads/2014/10/Estatuto-Associa%C3%A7%C3%A3o-do-

Circuito-Tur%C3%ADstico-Trilha-dos-Inconfidentes.pdf

http://regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/institucionalizacao_da_instancia_de_governanca_regional.pdf
http://tonatrilha.tur.br/wp-content/uploads/2014/10/Estatuto-Associa%C3%A7%C3%A3o-do-Circuito-Tur%C3%ADstico-Trilha-dos-Inconfidentes.pdf


Planejamento e 
Gestão

Diálogo

Foco

 A participação igualitária, interação e decisões 
democráticas

 A geração e manutenção de vínculos de 
confiança entre os participantes

 O compromisso permanente com o plano e 
suas prioridades

Responsabilidade
 Os membros devem assumir as consequências 

de seus atos e omissões

Princípios da Governança no turismo regional



Finalizo com a frase de um post registrado no facebook do

Augusto de Franco.....que diz

“A pobreza não é falta de recursos, é falta de rede”

Sucesso às regiões turísticas com a institucionalização
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