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ALESP: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

APRECESP: Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo 

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

CIET: Centro de Inteligência da Economia do Turismo

COMTUR: Conselho Municipal de Turismo

CONTURESP: Conselho de Turismo do Estado de São Paulo

DADETUR: Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos 

FUMTUR: Fundo Municipal de Turismo

GIC: Grupo de Inteligência Colaborativa

GUT: Gravidade, Urgência e Tendência

IGR: Instância de Governança Regional

MIT: Município de Interesse Turístico

MTur: Ministério do Turismo

ODSs: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OTAs: Online Travel Agencies

PE2030: Plano Estratégico do Desenvolvimento do Turismo do Estado de São Paulo 2030 

PRT: Programa de Regionalização do Turismo

RT: Região Turística

SETUR/SP: Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

TCE: Tribunal de Contas do Estado

UCs: Unidades de Conservação

LISTA DE SIGLAS
O sucesso da retomada do turismo de São Paulo se deve ao apoio de um grande parceiro: o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), que não apenas aceitou o desafio de reconstruir 
um setor devastado pela pandemia, como tem sido fundamental na condução das estratégias 
para um caminho seguro e sustentável. O turismo foi ao chão com a redução inesperada dos 
deslocamentos. Perdemos mais de 180 mil empregos e centenas de empresas fecharam. 

Um dos setores que mais emprega em todo o país – e no mundo - se viu solitário, tendo de 
buscar ajuda naqueles que acreditavam em uma saída. Neste sentido, podemos dizer que o BID 
tem sido o nosso grande parceiro. Todo o processo de construção do plano de recuperação do 
turismo nos deu confiança – e muita força – para girar esta importante engrenagem novamente 
e reativar mais de 52 setores da economia.

A pandemia, aliás, revelou a importância econômica da atividade turística para São Paulo. Afinal, 
se tem dois grandes potenciais dos quais o Brasil tem vantagens comparativas em relação aos 
demais países do mundo, são o agronegócio e o turismo, segundo o Fórum Econômico Mundial. 
Temos um plano ambicioso para o turismo deslanchar como o agronegócio, o que inclui engajar 
a cadeia em um esforço inédito.

Já demos alguns passos decisivos no período mais crítico da pandemia, o que minimizou 
seus efeitos: oferecemos R$ 3 bilhões em crédito, mapeamos áreas de investimentos, gerando 
novos negócios, concedemos parques urbanos para a iniciativa privada e estamos a caminho 
de recuperar o Rio Pinheiros. Sem contar os R$ 1,5 bi investidos em 210 municípios turísticos 
do estado, nas estruturas náuticas às margens de rios e represas paulistas e os esforços para 
a recuperação do centro da capital. A parceria da Secretaria de Turismo e Viagens com o BID 
tem sido responsável pelo planejamento de toda esta estratégia de reativação. A Cooperação 
Técnica (BR-T1455) tem nos dados a segurança necessária para avaliar como e quando cada ação 
de recuperação deve ocorrer, de modo que intensifique o resultado de todo o processo. Nesta 
longa jornada de aprendizado, estamos refletindo, a todo momento, sobre as nossas práticas, 
sem receio de modificar caminhos e acrescentar novas práticas, em sintonia com o que há de 
mais inovador e genuíno para São Paulo.

Do estratégico ao operacional, montamos um circuito robusto e transparente, que passa por 
avaliações periódicas, para que não percamos de vista nossos objetivos finais. As entregas nos 
deixam extremamente satisfeitos, pois serão nossos guias um plano de recuperação, um estudo 
de demanda potencial, uma análise de recomendações de instrumentos financeiros, um modelo 
de monitoramento de indicadores e um plano de regionalização são as nossas bases para avançar 
e prosperar no turismo. O turismo de São Paulo agradece o imenso apoio do BID na construção 
de um turismo cheio de predicados: robusto, inovador e sustentável.

Secretário de Turismo e Viagens 
do Estado de São Paulo

Vinicius Lummertz

APRESENTAÇÃO: SETUR/SP
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A crise gerada pela pandemia do COVID-19, sem dúvida, trouxe para o setor do turismo grandes 
desafios. Os impactos ultrapassaram qualquer precedente histórico, não só localmente, como 
mundialmente. Mas, como se diz: “onde há crise, há oportunidade”. Assim também o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (SETUR/
SP) entenderam e uniram esforços para desenvolver uma estratégia robusta para a recuperação e 
reativação do setor de turismo no Estado. Ainda que a crise estivesse no seu auge, havia a certeza 
de que um bom planejamento traria bons resultados. Assim, em maio de 2020, BID e SETUR/SP 
iniciam uma Cooperação Técnica (BR-T1455) visando apoiar estudos e instrumentos para delimitar 
ações de recuperação do setor em médio e longo-prazo, identificar atividades complementares que 
poderiam acelerar o desenho de soluções para a recuperação pós-crise, e, ainda, encontrar maneiras 
para transformar de uma forma pragmática e eficiente alguns dos modelos e práticas em uso no 
Estado.

Deste trabalho nascem um Plano de Recuperação do Setor de Turismo no Estado de São Paulo, 
que incluiu o desenho de estratégias integradas para guiar a atuação da SETUR e delimitou um 
plano operacional de ações críticas para apoiar a recuperação do setor, além de apontar indicadores 
para demonstrar seus resultados; um Estudo de Demanda Potencial, que vai, em grande parte, 
apoiar ações de comunicação e promoção do Estado; uma Análise com recomendações objetivas e 
práticas para fortalecer os instrumentos financeiros mais adequados e inovadores para responder 
às problemáticas de acesso a crédito enfrentadas pelos pequenos e médios empresários do setor; 
um Modelo para o fortalecimento do monitoramento da sustentabilidade do setor e um Plano de 
Regionalização do Turismo no Estado, cujo resultado final é apresentado nesta publicação.

A partir de um extenso trabalho analítico, participativo e técnico-setorial, a visão de regionalização 
do turismo no Estado de São Paulo avança para um melhor entendimento dos territórios, dos seus 
níveis de maturidade, das relações e integração com as demais regiões, da atuação e papel das 
instâncias de governança, além de uma melhor compreensão sobre as políticas multisetoriais das 
quais a regionalização estadual depende. Este trabalho não teve o objetivo de reinventar modelos de 
regionalização anteriores, mas sobretudo, o de oferecer à SETUR-SP um instrumento de gestão atual, 
baseado em conhecimento técnico e com fundamentos práticos que apoiarão o setor a crescer no 
pós- pandemia de forma estruturada e dinâmica. Como política pública que é, a regionalização do 
setor de turismo no Estado estará entre os principais pilares de desenvolvimento econômico, social 
e ambiental do Estado.
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Entendendo o turismo como  
uma    ferramenta estratégica para o 
desenvolvimento econômico e social 
sustentável de territórios, a Secretaria 
de Turismo e Viagens do Estado de 
São Paulo (SETUR/SP) tem atuado na 
atualização e direcionamento estratégico 
do desenvolvimento da atividade. Dentre 
as ações que se destacam, estão o Plano 
Estratégico    do   Desenvolvimento do 
Turismo (PE2030) e o documento de 
Estratégias Setoriais para a Aceleração 
da Retomada do Turismo no Estado, 
financiado por meio de cooperação técnica 
entre o BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) e a SETUR/SP.

Um dos desafios apontado em ambos 
os documentos foi o aprimoramento do 
Programa de Regionalização do Turismo, 
que envolve centenas de municípios 
paulistas e segue as diretrizes do Ministério 
do Turismo. A estratégia de regionalização 
parte da premissa de que o agrupamento de 
municípios em regiões turísticas permite o 
uso mais adequado dos recursos disponíveis 
e pode otimizar o desenvolvimento do 
turismo local. A união de esforços e a 
sinergia e/ou complementaridade de 
serviços e atrativos entre municípios com 
diferentes características são fatores que 
podem contribuir com a competitividade 
turística de determinado território, seja por 

permitir a estruturação de produtos ou  a 
diversificação da oferta.

Os estudos prévios realizados em São 
Paulo apontam que o programa de 
Regionalização do Estado carece de avanço 
tanto no entendimento dos territórios 
– no que se refere aos papéis e o nível de 
maturidade para o turismo – quanto na 
identificação de estratégias e diretrizes para 
o desenvolvimento turístico das regiões, 
considerando as particularidades locais. Há 
ainda uma necessidade em estabelecer uma 
melhor conexão entre a regionalização e as 
outras políticas estaduais em andamento, 
como é o caso da classificação de  Estâncias 
e Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Nesse contexto, por meio da cooperação 
técnica estabelecida entre o BID e a SETUR/
SP, a Turismo 360 foi contratada para apoiar 
a construção do Plano de Regionalização 
do Turismo do Estado. O documento 
aqui apresentado sintetiza os principais 
pontos levantados para entendimento da 
dinâmica do turismo estadual e apresenta o 
referencial estratégico para o Programa de 
Regionalização, fruto de estudos técnicos 
e discussões conjuntas realizadas com a 
equipe técnica da SETUR/SP e oficinas de 
trabalho com representantes de regiões 
turísticas e entidades que atuam com o 
turismo na esfera estadual.
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A CONSTRUÇÃO
DO PLANO
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CONSTRUÇÃO
COLETIVA

O estado de São Paulo detém a maior e 
mais importante economia do país, sendo o 
grande fornecedor de bens de consumo, de 
capital, insumos e serviços para as demais 
regiões. Com uma realidade diversificada 
e complexa, as regiões do estado possuem 
dinâmicas diferenciadas que vão desde 
as pacatas cidades de tradição sertaneja 
aos polos tecnológicos e de ensino de 
referência internacional. A realidade da 
atividade turística no estado permeia esta 
complexidade e variedade. 

A construção do Plano de Regionalização 
do Turismo do Estado de São Paulo partiu 
do desafio de compreender a dinâmica 
do turismo nas diferentes regiões do 
estado, considerando dados e informações 
estatísticas sobre oferta e demanda, mas 
também a escuta à atores que atuam 
no turismo nas regiões por incentivo da 
estratégia de regionalização. 

Nesse ponto, é importante considerar que 
o estado de São Paulo aderiu ao Programa 

de Regionalização do MTur – base da 
política nacional de turismo - desde sua 
criação em 2004 e, portanto, existem 
territórios que já trabalham o turismo de 
maneira regionalizada há quase 20 anos, 
em maior ou menor grau de maturidade 
e desenvolvimento turístico. O Plano de 
Regionalização não partiu, portanto, do 
zero, e a trajetória e os esforços realizados 
pelos atores vinculados ao turismo nas 
diversas regiões foram considerados. O olhar 
para a organização e a gestão territorial 
na esfera regional foram, assim, aspectos 
extremamente relevantes no processo de 
compreensão da realidade turística.

A metodologia adotada nos estudos 
realizados é densa e foi detalhada 
minuciosamente nos produtos entregues 
à SETUR/SP e ao BID. Neste relatório, será 
apresentado um panorama geral das 
principais etapas percorridas durante o 
processo de construção do Plano, resumidas 
na figura abaixo:

Reuniões semanais
com equipe técnica 
da SETUR/SP

Reuniões de trabalho
com o GIC

Oficinas com interlocutores
das RTs e sociabilização
da estratégia

Entrevistas com os 
interlocutores das RTs

Análises e agrupamentos
das RTs e IGRs

Atualização do Mapa das
Regiões Turísticas do
estado

Cases inspiradores para
a gestão regional do turismo 

(benchmarking)

Estudo de 
megatendências
globais e futuros

do turismo

Coleta e análise de
dados secundários e 

primários e
classificação:

índice de atratividade, 
índice de oferta e índice de 

avaliação da demanda

Cruzamento oferta x 
demanda e classificação

dos municípios e RTs

Figura: Etapas metodológicas

PLANO DE
 REGIONALIZAÇÃO 
DO TURISMO DE SP

Inspirações para
estratégias

Entendimento da gestão
regional e governança

Compreensão da 
dinâmica do turismo

 no estado
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A análise de dados secundários foi realizada 
a partir de uma base amostral que 
contemplou municípios de todas as regiões 
administrativas e turísticas do estado. 
Foram criados índices para avaliação de 
três aspectos: 1) atratividade – analisada 
a partir dos atrativos turísticos e sua 
representatividade; 2) classificação da oferta 
- que considerou o índice de atratividade 
como um dos componentes e avaliou ainda 
aspectos diretos e indiretos que impactam 
no desenvolvimento da atividade em 
determinado território e 3) avaliação da 
demanda a partir de dados oficiais de fluxo 
turístico doméstico e internacional, além 
da presença no mercado intermediário  
(envolvendo online travel agencies e 
pesquisa primária realizada com agências e 
operadoras de São Paulo). 

A partir do desempenho de cada município 
nos índices de oferta e demanda, estes 
foram organizados em diferentes níveis 
e, em seguida, estruturados por meio de 
uma matriz que possibilitou uma análise 
cruzada entre os aspectos considerados. O 
intuito foi evitar o foco individualizado em 
cada um dos índices, buscando um olhar 
mais amplo e integrado que contemplasse 
o cruzamento do desempenho nos índices 
de oferta e de demanda de maneira 
conjunta. Este cruzamento permitiu o 
agrupamento dos municípios segundo 
o seu grau de desenvolvimento para o 
turismo,contemplando 4 grupos:

“Estruturados”: destinos onde o turismo 
já é uma realidade – envolve locais apontados 
como âncoras do estado e já reconhecidos 
no cenário nacional. Apresentam, portanto, 
produtos estruturados e presença no 
mercado, ainda que em diferentes graus.

“Emergentes”: municípios    onde     o 
turismo já existe e se encontra em 
desenvolvimento ou crescimento. 
Contam com oferta turística qualificada 
e fluxo turístico presente, mas há espaço 
de crescimento na sua estrutura e/ou 
posicionamento de mercado.

“Latentes”: municípios que têm potencial 
de se desenvolver e se estruturar no curto ou 
médio prazo. Têm alguma demanda, ainda 
que incipiente em alguns casos. 

“Embrionários”: municípios em que 
o turismo ainda é incipiente, com baixo 
fluxo. Podem até ter alguma oferta mais 
estruturada, mas isso não reflete em atração 
efetiva de demanda. Carecem de compor 
melhor a sua oferta, estrutura e acesso ao 
mercado.

Partindo do pressuposto que a amostra 
utilizada para o estudo envolveu destinos 
representativos, o agrupamento oriundo 
do desempenho na matriz de cruzamento 
oferta x demanda (apresentados no Produto 
3) foi utilizado para entendimento do grau 
de desenvolvimento do turismo nas regiões 
turísticas do estado.

Para entendimento das realidades de todas 
as regiões turísticas (RTs) do estado, bem 
como das estruturas e maturidades das 
governanças regionais estabelecidas, os 
interlocutores das regiões paulistas foram 
entrevistados. Estas entrevistas também 
permitiram a caracterização das regiões 
turísticas. O mapa das regiões turísticas 
de São Paulo foi atualizado a partir da 
composição indicada pelos interlocutores 
regionais. Aqui vale uma ressalva: o Mapa 

do Turismo Brasileiro estava em fase de 
atualização na esfera federal e os municípios 
tinham prazo para inserirem as informações 
no portal do MTur e e registrarem de qual 
região turística fazem parte. Nesse sentido, 
ainda que tenha sido feito um esforço de 
atualização do Mapa do Turismo de São 
Paulo a partir das entrevistas, é possível que 
haja alterações na composição das RTs. 

Além do olhar para dentro do estado 
de São Paulo foram realizados estudos 
complementares que buscaram observar 
cases inspiradores (benchmarking) e 
megatendências globais relacionadas ao 
turismo, de modo a elucidar ações e soluções 
inovadoras, alinhadas com discussões sobre 
o futuro do turismo no mundo. 

A estratégia do plano foi estabelecida a 
partir dos elementos de diagnóstico e do 
contexto emergente (relacionado aos cases 
inspiradores e megatendências). Foram 
definidas linhas de ação que se desdobram 
em iniciativas-chave, além de diretrizes 
transversais que perpassam todas as linhas. 
As iniciativas-chave foram priorizadas 
a partir da Matriz GUT, que observa a 
gravidade, urgência e tendência de cada 
ação, considerando:

Gravidade: representa o impacto e as 
consequências da não realização da ação no 
curto, médio ou longo prazo. 

Urgência: tem relação com prazo e o 
tempo disponível para resolver o problema. 
Em uma relação direta, quanto maior a 
urgência, menor será o tempo disponível 
para sua resolução.

Tendência: representa o quanto a não 
implantação da ação ocasionará um 
problema que pode crescer com o passar do 
tempo. É, portanto, a estimativa da tendência 
de crescimento, redução ou estagnação do 

problema.

Tal priorização resultou em 4 grupos – 
prioridade 1 a 4 – indo desde as iniciativas que 
devem ser foco imediato de ação até aquelas 
relevantes, porém de menor impacto frente 
as demais iniciativas previstas.

Por fim, vale destacar que o processo de 
construção do Plano de Regionalização do 
Turismo do Estado de São Paulo, baseado em 
metodologias de trabalho bastante técnicas 
e densas, teve também dois componentes 
extremamente estratégicos e relevantes: 
a participação e colaboração da equipe 
técnica da SETUR/SP e a contribuição ativa 
do Grupo de Inteligência Colaborativa (GIC) 
e dos interlocutores das regiões turísticas.

Com a SETUR/SP foram realizadas 
reuniões semanais que envolviam o 
compartilhamento das informações e a 
tomada de decisão sobre os caminhos a 
serem  tomados,  tendo  como preocupação 
os melhores resultados. Já o  GIC  foi  um  
grupo de  caráter  técnico  e  consultivo, 
composto por profissionais do trade, gestores 
municipais e regionais indicados pela 
SETUR/SP pelo potencial de contribuição 
ativa  no processo  de discussão e 
proposições sobre o Plano. Foram realizadas 
reuniões de trabalho com o GIC, que atuou 
diretamente na construção das estratégias 
e linhas de ação do plano. Além do GIC, 
foram realizadas ainda oficinas de trabalho 
com os interlocutores das regiões turísticas 
do estado buscando alinhar conceitos, 
compartilhar percepções e socializar a 
estratégia do plano e os desafios para sua 
implementação, com foco no papel ativo 
das regiões turísticas nesse processo.
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PRESSUPOSTOS DA
REGIONALIZAÇÃO
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Entendendo a regionalização do turismo enquanto uma estratégia de desenvolvimento 
regional e municipal materializada numa política pública, é importante resgatar alguns 
pressupostos considerados na construção do Plano de Regionalização do Turismo do 
Estado de São Paulo:

A REGIONALIZAÇÃO É UMA POLÍTICA PÚBLICA
Envolve o governo como elemento central, responsável pela sua definição e 
sanção. Mesmo que atores não governamentais possam influenciar e apoiar 
as decisões políticas, o caminho estratégico para o desenvolvimento é do 
órgão público, que deve criar as bases e as condições para que a atividade 
se desenvolva.

O MERCADO POSSUI DINÂMICA PRÓPRIA
As relações comerciais e o processo produtivo no turismo acontecem de 
maneira espontânea, não observando, muitas vezes, fronteiras geográficas. 
Nesse sentido, produtos e roteiros entre regiões ou entre municípios 
específicos podem ser estruturados por agentes intermediários, por 
exemplo. Um mesmo município pode também integrar mais de um 
produto ou roteiro. A regionalização não pode ser entendida, portanto, 
como uma garantia de acesso a mercado, apesar de ter grande potencial 
de contribuição para isso.

CONEXÃO/PROXIMIDADE GEOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS
A regionalização do turismo deve considerar a proximidade geográfica dos 
municípios e sua conexão em torno de uma identidade regional. Os aspectos 
físicos, culturais, socioeconômicos e organizacionais dos municípios devem, 
no seu conjunto, demonstrar as conexões e  complementariedades que 
caracterizam aquela região turística.

NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEM INTELIGÊNCIA COLETIVA
O olhar para a dinâmica do território regional, as sinergias entre os atores e 
organizações que fazem o turismo acontecer, a busca coletiva de soluções 
e alternativas para o desenvolvimento turístico e para o crescimento 
sustentável da atividade são fatores que têm relação não apenas com a 
competitividade, mas com a sustentação da atividade em longo prazo. A 
criação e estímulo ao fortalecimento de uma inteligência coletiva é um 
aspecto extremamente relevante, entendendo o processo de governança 
compartilhada como uma infraestrutura intangível.

INTERESSE DOS MUNICÍPIOS EM PARTICIPAR DA REGIONALIZAÇÃO
A participação dos municípios numa região turística não pode ser imposta, 
mas pautada na livre adesão dos mesmos por perceber os benefícios 
da estratégia de atuação regional e a clareza dos seus compromissos. 
É importante promover o entendimento de que o desenvolvimento do 
turismo a partir da ótica regional pode ser benéfico. Ainda que, para tanto, 
sejam criadas estratégicas que estimulem e induzem a participação.

MAPEAMENTO DINÂMICO AJUSTÁVEL ÀS MUDANÇAS DE REALIDADE
Com a clareza que planos estáticos  não  funcionam em  sistemas  dinâmicos, 
a identificação das regiões turísticas não deve ser algo estático ou engessado. 
Com certeza, critérios e regras básicas devem ser estabelecidos, mas é 
importante reconhecer que municípios poderão se identificar com mais 
de uma região na esfera microrregional e podem optar por integrar a uma 
ou outra a depender da estratégia de desenvolvimento turístico regional 
ou aspectos políticos, por exemplo. É importante reconhecer, assim, que o 
mapeamento é dinâmico e deverá respeitar e responder a mudanças de 
realidade.
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ELEMENTOS DO
DIAGNÓSTICO
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O diagnóstico da dinâmica do turismo do 
estado de São Paulo e da gestão regional 
e governança,   conforme já pontuado, 
envolveu etapas densas de coleta e 
análise de dados secundários, além da 
realização de pesquisas complementares, 
incluindo entrevistas individuais com todos 
os interlocutores das regiões turísticas 
paulistas.

Os estudos realizados permitiram, dentre 
outros aspectos, o agrupamento de 
municípios e regiões turísticas segundo o 

grau de desenvolvimento turístico, a análise 
dos diferenciais e elementos de conexão 
de regiões turísticas já estabelecidas e a 
maturidade das instâncias de governanças 
regionais para o turismo. 

Considerando o volume de informações 
geradas, bem como a densidade das 
análises realizadas, serão apresentados aqui 
os aspectos mais conclusivos e diretos do 
diagnóstico, que identificou oito pontos 
críticos, detalhados a seguir:

Figura : Elementos do diagnóstico

1.CONCENTRAÇÃO: O TURISMO ESTRUTURADO DE SÃO 
PAULO É CONCENTRADO NO LITORAL E NOS ARREDORES 
DA REGIÃO METROPOLITANA

Os índices de atratividade, classificação 
da oferta e avaliação da demanda 
permitiram algumas inferências sobre o 
desenvolvimento atual da atividade turística 
nas diferentes regiões do estado. 

Ainda que o intuito aqui seja apresentar as 
informações mais conclusivas, considera-

O turismo estruturado de São Paulo é concentrado no litoral e nos arredores da 
região metropolitana

Há carência de produtos turísticos e condições de acesso a mercado em grande 
parte das RTs

O monitoramento de resultados da regionalização é praticamente inexistente

Poucas RTs possuem elementos de conexão, diferenciação e identidade claros

Ausência de diretrizes e indefinição de papéis na condução da estratégia de 
desenvolvimento turístico regional

Pouca efetividade das estruturas de governança turística regional na maioria das 
RTs

A política de regionalização é desconectada das demais iniciativas da política 
estadual

Não há estratégia e direcionamento relacionado a práticas sustentáveis na 
regionalização

CONCENTRAÇÃO

PRODUTOS E MERCADO

MONITORAMENTO

CONEXÃO E IDENTIDADE

DIRETRIZES E PAPÉIS

INTELIGÊNCIA COLETIVA E GOVERNANÇA

DESCONEXÃO COM POLÍTICAS

SUSTENTABILIDADE

se importante abordar o desempenho dos 
munícipios no índice de atratividade. Apesar 
de extremamente relevante para a oferta 
turística, a atratividade não se encerra nela 
mesma, sendo um dos elementos da oferta. 
Por outro lado, é inegável que a atratividade 
é um elemento central e, a vocação para o 
turismo é evidente nestes destinos:

01
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05

06

07
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O mapa abaixo apresenta as regiões turísticas paulistas e a espacialização da classificação 
dos municípios da amostra do estudo de acordo com estes parâmetros, pontuando ainda a 
distribuição de estâncias e MITs conforme política estadual de turismo vigente:

1. A capital São Paulo é considerada estaticamente um outlier e não foi incluída nos agrupamentos realizados. O motivo é que as 
características da capital se distanciam drasticamente dos dados dos demais destinos do estado.

Um destino turístico não é composto 
apenas de atrativos. É necessária a presença 
de outros elementos, como uma oferta 
de serviços e suporte, assim como um 
fluxo de turistas. A matriz de cruzamento 

oferta x demanda agrupou os municípios 
em quatro1 categorias, segundo o grau de 
desenvolvimento do turismo, descritos na 
figura abaixo:

Destinos onde o turismo já é uma realidade - envolve locais apontados como âncoras do 
estado e já reconhecidos no cenário nacional. Apresentam, portanto, produtos estruturados 
e a presença no mercado, ainda que em diferentes graus.

Locais onde o turismo já existe e encontra-se em desenvolvimento ou crescimento. 
Contam com oferta turística qualificada e fluxo turístico presente, mas há espaço 
de crescimento na sua estrutura e/ou posicionamento de mercado

Destinos que têm potencial de se desenvolver e se estruturar no curto ou 
médio prazo. Possuem alguma demanda, ainda que incipiente em alguns 
casos.

Locais onde o turismo é incipiente, com baixo fluxo. Podem até ter 
alguma oferta mais estruturada, mas isso não reflete em atração 
efetiva de demanda. Carecem de estruturar melhor sua oferta, 
estrutura e acesso ao mercado.

ESTRUTURADOS

EMERGENTES

LATENTES

EMBRIONÁRIOS
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Por outro lado, identificou-se regiões que possuem apenas municípios no grupo 
“embrionários”, ou seja, que possuem um turismo incipiente e sem demanda consistente. 
É possível inferir que tais regiões tem espaço para organizar melhor sua oferta, estrutura e 
acesso ao mercado.

DESTINOS DO GRUPO “ESTRUTURADOS”

SÃO PAULO APARECIDA BROTAS CAMPINAS
CAMPOS DO 

JORDÃO
SÃO 

SEBASTIÃOGUARUJÁ SANTOS ILHABELA UBATUBA

Este mapa aponta a concentração do turismo paulista, segundo os critérios de oferta e 
demanda avaliados: ainda que existam alguns destinos emergentes no centro-norte, centro 
e oeste, a grande recorrência de destinos estruturados e latentes está na faixa litorânea e 
áreas próximas à região metropolitana.

Capital RT Fé RT Serra do 
Itaqueri

RT Bem
viver

RT Mantiqueira 
Paulista

RT Costa da 
Mata Atlântica

RT Costa da 
Mata Atlântica

RT Litoral
Norte

RT Litoral
Norte

RT Litoral
Norte

REGIÃO TURÍSTICA

2. PRODUTOS E MERCADO: HÁ CARÊNCIA DE PRODUTOS 
TURÍSTICOS E CONDIÇÕES DE ACESSO A MERCADO EM 
GRANDE PARTE DAS RTS

Notou-se um baixo grau de engajamento 
da iniciativa privada na criação de roteiros e 
produtos turísticos aderentes às demandas 
do mercado. Em pesquisa realizada com 
agências e operadoras de São Paulo em 
2021, verificou-se que, mais do que ressaltar 
as regiões, circuitos ou rotas turísticas, o 
mercado intermediário destacou municípios 
específicos dentre os mais comercializados, 
sendo estes os que mais cresceram nos 
últimos anos ou que integram o portfólio 
das Online Travel Agencies (OTAs).

Regiões como o Litoral Norte, Mantiqueira 
Paulista, Costa da Mata Atlântica, Águas 
e Flores Paulistas – Circuito das Águas 
contam com destinos citados como 
produtos comercializados. Regiões inteiras 
como o Vale do Ribeira, Lagamar, Circuito 
das Frutas, Circuito do Turismo Religioso 
(RT Fé), Caminho dos Bandeirantes, Serra o 
Itaqueri e Vale Histórico foram algumas das 
citadas, evidenciando que estas RTs têm 
determinado posicionamento de mercado. 

Há ainda destinos específicos que participam de RTs citadas na pesquisa e, ainda que 
individualmente, contribuem com a oferta estruturada de produtos para a região.

Vale do 
Ribeira

RTs 
Cavernas e 
Caminhos 
da Mata 
Atlântica

Região de 
Lagamar

Circuito das 
Frutas

Região ou rota citada
Municípios de RTs citadas 

diretamente

Circuito 
Turístico 
Religioso

Caminho dos 
Bandeirantes

Serra do 
Itaqueri

Vale
Histórico

Litoral
Norte

Mantiqueira
Paulista

Costa 
da Mata 
Atlântica

Água e 
Flores 

Paulista/
Circuito das 

Águas

RTs 
Cavernas e 
Caminhos 
da Mata 
Atlântica

RT Circuito 
das Frutas

Bertioga, 
Ubatuba e 
Caragua-

tatuba

Campos 
do Jordão, 
São Bento 
do Sapucaí 

e Santo 
Antônio do 

Pinhal

Guarujá e 
Santos

Águas de 
Lindoia e 
Socorro

RT Fé RT Roteiro 
dos Bandei-

rantes

RT Vale 
Histórico

RT Serra do 
Itaqueri

Além das regiões com destinos estruturados, há outras 12 com destinos emergentes:
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4. CONEXÃO E IDENTIDADE: POUCAS RTS POSSUEM 
ELEMENTOS DE CONEXÃO, DIFERENCIAÇÃO
E IDENTIDADE CLAROS

A clareza da eficiência da política pública 
proposta é um aspecto relevante a ser 
considerado na estruturação do Plano de 
Regionalização do Turismo. Atualmente, 
o monitoramento do Programa de 
Regionalização do Turismo de São Paulo 
segue apenas os preceitos do MTur, 
que se detém  a  fatores burocráticos de 
comprovação da adesão ao programa pelos 
municípios – como a existência de órgão 
municipal de turismo, dotação orçamentária 
e COMTUR – e das RTs, em especial a 

O mapa das regiões turísticas do estado 
de São Paulo foi atualizado a partir das 
entrevistas com cada interlocutor regional 
sendo identificadas 462 regiões turísticas 
em funcionamento. Tais regiões têm, em 
média, 9 municípios,  sendo que a menor 
(excluindo a capital) conta com 5 municípios 
e a maior, 24 municípios. 

Vale pontuar que não existe um 
direcionamento técnico da SETUR/SP 
relacionado ao número mínimo ou máximo 
de municípios – com exceção da orientação 

comprovação da existência de uma IGR.

Falta, portanto, um monitoramento que 
transcenda as questões meramente 
burocráticas (como atas de reuniões das 
IGRs, por exemplo) e se baseie em resultados 
ligados ao desenvolvimento territorial por 
meio do turismo, mediante indicadores 
econômicos, sociais e ambientais que 
apontem como está a evolução do turismo 
nos municípios. 

do MTur em evitar regiões compostas por 
apenas um município, salvo as capitais. As 
características geográficas e culturais que 
interferem nos elementos de conexão entre 
os municípios, incluindo as distâncias e os 
tempos de deslocamento que viabilizam 
ou não a conexão turística, são os aspectos 
relevantes na formação das regiões. Se por 
um lado, um número grande de municípios 
dificulta a gestão e os consensos em relação 
às prioridades da região, uma região com 
poucos municípios encontra problemas 
para assegurar sua própria sustentabilidade 

pela escassez de recursos financeiros e 
técnicos. 

Ao observar as características de 
diferenciação e identidade, verificou-se 
que apenas  algumas RTs apresentam 

Há outras regiões que, ainda que tenham 
elementos de identidade, falham no que 
se refere à diferenciação por se apoiarem 
em fatores compartilhados com outros 
territórios, como o Rio Tietê e a Ferrovia 
Mogiana (Companhia Mogiana de Estradas 
de Ferro, antiga Companhia Ferroviária 
Brasileira). Há, portanto, um longo caminho 
a percorrer em relação à identificação e 
consolidação de elementos de diferenciação 
e de identidade. 

elementos claros, muitos deles estampados 
em seu posicionamento de mercado, como 
é o caso de regiões como a Cavernas da Mata 
Atlântica, Circuito das Frutas, Fé, Lagamar, 
Mantiqueira Paulista, Polo Cuesta, Serra do 
Itaqueri, dentre outras.

Além   disso,   um   dos pressupostos 
do programa de regionalização é a 
conexão e proximidade geográfica entre 
os municípios de uma RT. No entanto, 
das 46 regiões turísticas, 14 apresentam 
um ou mais municípios desconectados 
geograficamente em relação à maioria que 
compõe a RT. Chama a atenção especialmente 
os casos das RTs Águas, Cultura e Negócios, 
Circuito das Nações e Negócios e Cultura que 
têm mais de 2 municípios desconectados 
geograficamente. 

Figura: Alguns elementos claros de diferenciação e identidade

Águas 
termais

Cavernas 
e Mata 

Atlântica

Rural-
idade, 

Cultura 
sertaneja 

e fruti-
cultura

Fé e 
peregri-
nação 

religiosa

Serras 
e carac-

terísticas 
geográfi-
cas espe-

cíficas

For-
mação 

histórica

Praias e 
UCs

2. O Mapa Brasileiro do Turismo 2019-2021 apresentava 49 regiões turística e essa diferença se explica por três motivos: 1) a RT capital (município de 
São Paulo), em função de suas caraterísticas únicas foi analisada separadamente e não compõe o panorama geral;  2) há três RTs que não cumprirão 
as exigências do MTur e, portanto, não estarão presentes na atualização do Mapa em 2022 (RT Águas do Oeste, Caminhos do São Domingos e Picos 
da Mantiqueira); 3) uma nova região foi estabelecida recentemente, a RT Água Cultura e Negócios.

3. MONITORAMENTO: O MONITORAMENTO DE RESULTADOS 
DA REGIONALIZAÇÃO É PRATICAMENTE INEXISTENTE
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5. INTELIGÊNCIA COLETIVA E GOVERNANÇA: POUCA 
EFETIVIDADE DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 
TURÍSTICA REGIONAL NA MAIORIA DAS RTS

Nas relações internacionais, a governança 
regional é mais facilmente reconhecida no 
trabalho cooperado de nações em prol da 
segurança e prosperidade mútuas. De forma 
ampla, o conceito de governança regional 
é usado para se referir às várias maneiras 
pelas quais atores públicos e privados, 
de forma integrada, produzem políticas 
para lidar com questões relacionadas ao 
desenvolvimento de um determinado 
território (OXFORD, 2016). A eficiência e 
qualidade das estruturas de governança 
regionais estão diretamente relacionadas 
à capacidade de seus grandes grupos em 
pensar e agir de forma colaborativa e coletiva 
produzindo,  dessa forma um impacto 
positivo na criação de condições propícias 
ao progresso econômico e social.

A qualidade da governança regional, os 
benefícios da administração compartilhada 
e a construção colaborativa de soluções 
a problemas comuns são atribuídos à 
denominada Inteligência Coletiva. São as 
interações entre as instituições, governos, 
pessoas e o compartilhamento de 
informações e conhecimentos que criam 
as condições fundamentais da inteligência 
coletiva.

É importante destacar que a inteligência 
coletiva não deve ser entendida como 
apenas uma soma de conhecimentos 
individuais. É justamente na aplicabilidade 
e na capacidade colaborativa de usar o 
conhecimento para solucionar problemas 
oriundos de contextos específicos que a 

inteligência emerge de um grupo social. 

Na era da revolução digital em que vivemos, 
inteligência e conhecimento não residem 
exclusivamente dentro do corpo humano, 
pois a tecnologia e a internet estão 
aproximando as pessoas e diminuindo os 
custos da distância, evidenciando que os 
indivíduos se tornam mais inteligentes 
agindo em conjunto do que de forma 
individual. Quando grupos de pessoas 
trabalham juntos e conectados, eles podem 
mobilizar uma gama mais ampla de 
informações, ideias e insights.

Seja offline ou online, a inteligência coletiva 
cria oportunidades para tomada de decisão 
na resolução de problemas complexos, pois 
facilita a melhor compreensão do contexto, 
inova na busca de alternativas à sua 
resolução, induz ao aprendizado coletivo e a 
disseminação dos conhecimentos obtidos, 
subsidiando os grupos por meio de uma 
ampla rede de colaboradores e especialistas.  

No cenário brasileiro, o MTur orienta a 
criação de estruturas de governança 
para coordenação do Programa de 
Regionalização na esfera nacional. As 
instâncias  de governança regionais (IGRs) 
são instadas a contemplar, entre seus 
membros participantes, o poder público 
municipal que compõe determinada região 
turística e órgãos afins, mas também 
representantes da iniciativa privada e da 
sociedade que de alguma forma atuam na 
mesma região.

Do ponto de vista teórico, as IGRs de fato 
são um grande avanço na governança 
regional de destinos podendo servir como 
uma importante plataforma de proliferação 
de inteligência coletiva que estimula o 
engajamento de toda a rede de  stakeholders 
que atuam em um determinado território. 
Deve funcionar como um espaço aberto, 
para a proposição, análise, coordenação e 
monitoramento de políticas, planos, projetos 
e ações na busca do desenvolvimento do 
turismo sustentável e, especialmente, para 
a interlocução junto às esferas de governo 
estaduais e federal.

Na prática, talvez um dos principais desafios 
esteja na institucionalização das IGRs e na 
organização de uma estrutura de gestão que 
coordene as ações para o desenvolvimento 
regional. Por não possuir formato pré-

definido e ser um grupo amplo de parceiros 
com atribuições diversas que buscam 
voluntariamente cumprir os objetivos da 
governança regional, ela é frequentemente 
colocada em segundo plano frente às 
prioridades de seus representantes. Um 
outro desafio é se valer de ferramentas 
tecnológicas para estimular e possibilitar 
trocas e um fortalecimento da inteligência 
coletiva, o que não foi identificado no 
contexto paulista.

As regiões turísticas do estado de São Paulo 
consideram IGRs com formatos jurídicos 
para atender as exigências do Ministério do 
Turismo e adotam várias estratégias para 
garantir a participação pública e privada em 
diferentes contornos, especialmente grupos 
de trabalho, associações e consórcios 
intermunicipais multifinalitários, conforme 
o gráfico abaixo:

Agência de desenvolvimento 
com outras atividades

Agência de desenvolvimento 
exclusiva para o turismo

Associação

Câmara técnica (GT ou Fórum) 
dentro do consórcio

Conselho regional

Consórcio intermunicipal 
multifinalitário

Consórcio intermunicipal 
turístico

Fórum regional

Grupo de trabalho
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Apesar das particularidades regionais e 
da demanda pelo reconhecimento de 
modelos mais abrangentes de governança 
turística, essa multiplicidade de formatos 
reflete, em parte, a carência de orientações 
objetivas do programa de regionalização do 
estado, principalmente para regiões recém-
formadas ou em processo de consolidação. 
Nestas, percebeu-se nítida escassez de 
recursos humanos e de conhecimentos 
técnicos para orientar o funcionamento 
dessas governanças. 

Um exemplo dessa dificuldade é o número 
significativo de regiões que se inserem nos 
consórcios intermunicipais multifinalitários 
já existentes para utilizar sua personalidade 
jurídica para formalização junto ao Ministério 
do Turismo. Esse ponto é especialmente 
importante no estado de São Paulo, uma vez 
que há o programa estadual de incentivo à 
formação de consórcios intermunicipais (o 
SP+Consórcios), para facilitar a interlocução 
entre o governo do estado e os municípios. 

Se por um lado é importante que o turismo 
se integre a outros setores sendo o consórcio 
uma forma de aproximar o turismo de outras 
realidades, por outro os consórcios públicos 
não preveem participação ativa e legítima do 
setor privado, um dos elos mais importantes 
na cadeia produtiva do turismo. Essa 
característica dificulta o reconhecimento da 
governança junto ao MTur, uma vez que a 
política nacional prevê governanças cujas 
decisões tenham participação ativa do setor 
privado. 

A análise da natureza jurídica das IGRs 
paulistas aponta para a dificuldade de 
assegurar a sustentabilidade da governança 
turística. A maior parte das IGRs são informais 
(39%) e dentre as formalizadas, o consórcio 
é adotado por 30% das regiões, estimulado 

também pela política de incentivo à formação 
de consórcios no estado. As associações 
privadas representam 24% das regiões e uma 
(2%) atua como autarquia estadual.

A carência de recursos humanos e equipe 
qualificada é outra dificuldade apontada 
pelas IGRs nas entrevistas. Quase metade 
das regiões (47,8%) não possuem nenhum 
profissional responsável pela condução 
dos trabalhos, o que dificulta a própria 
manutenção da governança e prejudica a 
implementação de ações efetivas. A maior 
parte das governanças que mantêm pelo 
menos um gestor dependem da parceria 
com os gestores públicos municipais que 
atuam com dedicação parcial e cumulativa 
na governança (41%). 

Ainda em relação à equipe técnica, vale 
destacar que alguns gestores entrevistados 
reforçaram a importância de ter equipe 
técnica qualificada, especialmente com 
a participação de turismólogos ou de 
profissionais com experiência na área. 
Segundo alguns gestores, as indicações 
políticas de pessoas sem formação ou 
entendimento da atividade prejudicam a 
atuação da governança. Dessa maneira, 
pessoas que não compreendem as 
dimensões do turismo têm dificuldades para 
conduzir e aprovar ações que interferem na 
dinâmica regional.

As entrevistas abordaram ainda as 
percepções sobre a política, considerando 
tanto aspectos positivos quanto negativos. 
Esta pergunta foi aberta e buscou captar 
livremente a visão dos entrevistados sobre 
a atual política de regionalização do estado. 
As respostas em relação às percepções 
positivas foram agrupadas em três blocos: 1) 
articulação com os governos; 2) resultados 
na atividade e 3) organização e diálogos:

Verificou-se que o alinhamento com o 
MTur e as possibilidades de fortalecimento 
da articulação política na esfera estadual 
foram citadas como proveitosas. Da 
mesma maneira, a atuação, assim como a 
disponibilidade, da equipe técnica da SETUR/
SP e o papel orientativo da Secretaria foram 
bastante elogiados pelos interlocutores 
regionais.

Por outro lado, alguns aspectos apontados 
como negativos carecem de atenção especial 
para o  aprimoramento do programa. 
Tais aspectos foram agrupados em três 
categorias: 1) engajamento e orientação 

– onde a dificuldades de engajamento do 
setor e da iniciativa privada foram apontados 
como grandes dificultadores, assim como 
a carência de nivelamento conceitual e 
técnico sobre a regionalização e o excesso 
de burocracias – muito em função das 
exigências do MTur (e o já apontado não 
reconhecimento dos consórcios como IGR 
pelo Ministério); 2) a capacidade técnica 
e financeira, que envolve, dentre outros 
aspectos, a carência e equipe e recursos para 
investimento e 3) resultados na atividade, 
que têm relação com a estruturação de 
produtos e acesso a mercado.

Percpeções POSITIVAS sobre a política de regionalização de SP

Articulação com governos Resultados na atividade Organização e diálogos

• Alinhamento com a política 
nacional do MTur

• Fortalecimento do acesso 
a articulações políticas na 
esfera estadual

• Atuação da equipe técnica e 
papel orientativo da SETUR/
SP

• Estímulo à organização da 
atividade turística e ações 
coletivas

• Ampliação de diálogos e 
parcerias para estruturação 
da região

• Capacidade de fortalecer e 
potencializar a identidade re-
gional

• Aumento da força a par-
tir da união, diversificação e 
complementação da oferta

• Apoio ao desenvolvimento 
de municípios menos estru-
turados a partir da união re-
gional 

• Possibilidade de aumento 
da permanência média
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Avaliando o grau de maturidade das governanças regionais, avaliou-se existência de 4 
grandes grupos, sendo importante atentar para diretrizes de atuação diferenciadas a partir 
desta classificação:

• RTs recém-criadas;
• Sem estrutura ou equipe para gestão;
• Sem recursos ou com dificuldades de convencer os municípios a participar 
do programa;
• Estratégia de desenvolvimento fragmentada e sem consenso entre os municípios;
• Gestores, empresários e população não engajados com a atividade turística;
• Dificuldade na organização de ações e divisão de responsabilidades. 

IGR EM FORMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS

Percpeções NEGATIVAS sobre a política de regionalização de SP

Engajamento e orientação Capacidade técnica financeira Resultados na atividade

• Baixa participação das 
prefeituras (turismo não é 
prioridade e falta cultura da 
cooperação)

• Ausência de políticas de 
incentivo

• Dificuldade de engajamento 
da iniciativa privada

• Carência de entendimento 
sobre a regionalização - falta 
de nivelamento de conceitos 
(segue-se apenas a exigência 
da MTur)

• Excesso de burocracia e não 
reconhecimento de consórcios 
do MTur

• Falta conhecimento sobre 
organização e estruturação de 
produtos turísticos regionais 
e caminhos para acesso a 
mercado

• Baixo estímulo à troca de 
experiências entre regiões 
turísticas

• Ausência de equipe técnica 
com experiência em turismo 
tanto nos municípios como nas 
IGRs

• Carência de recursos para in-
vestimento em ações para o tur-
ismo regional

• Falta clareza sobre os camin-
hos para captação de recursos 
(há exigências burocráticas mas 
não há “os caminhos”)

• Limitação na equipe da SETUR/
SP: há poucas pessoas para dar 
suporte à regionalização na es-
trutura

• RTs definidas ou em processo de atualização;
• Estrutura de gestão precária;
• Sem estratégia ou plano de desenvolvimento regional;
• Com dificuldades de envolver empresários e comunidade;
• Implementando ações isoladas e de baixo impacto

• RTs com critérios estabelecidos para participação dos municípios;
• Estrutura de gestão consolidada, mas frágil (pouco sustentável em relação a 
mudanças políticas);
• Capacidade técnica limitada (falta de equipe ou de formação na área);
• Recursos escassos para implementação de ações de estruturação ou promoção;
• Estratégia de desenvolvimento estabelecida, mas não reconhecida por todos;
• Alguns empresários engajados, mas sem organização ou legitimidade;
• Identidade regional turística não consolidada.

• RTs com municípios definidos;
• Imagem de região turística definida;
• Estrutura de gestão consolidada;
• Disponibilidade de profissionais técnicos com formação e experiência na área;
• Disponibilidade de recursos para investimentos em turismo;
• Rotinas e critérios de gestão e de investimentos definidos;
• Estratégia regional definida e plano operacional validado e reconhecido;
• Empresários e comunidade participando da IGR;
• Reconhecimento de indicadores para acompanhamento do turismo.

IGR EM CONSOLIDAÇÃO

IGR ESTABELECIDA

IGR AVANÇADA

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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6. DIRETRIZES E PAPÉIS: AUSÊNCIA DE DIRETRIZES E 
INDEFINIÇÃO DE PAPÉIS NA CONDUÇÃO DA ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL

7. DESCONEXÃO COM POLÍTICAS: A POLÍTICA DE 
REGIONALIZAÇÃO É DESCONECTADA DAS DEMAIS 
INICIATIVAS DA POLÍTICA ESTADUAL

Um dos fatores que motivou a elaboração 
deste  plano  foi  a necessidade de uma 
política pública que estabeleça diretrizes 
e estratégias para o desenvolvimento 
regional do turismo em São Paulo. Não 
há um direcionamento estratégico, 
tampouco clareza dos papéis das diferentes 
esferas (estadual - regional - local) e 
ações para aprimoramento do Programa 
de Regionalização e isso se reflete nas 
dificuldades das regiões turísticas e suas 
IGRs avançarem e conquistarem resultados 
mais efetivos. 

Um ponto importante a se destacar é o 
fato de que a atual estrutura organizacional 
da SETUR/SP relacionada ao Programa é 
insuficiente para dar conta da gestão e 
condução do desenvolvimento regional do 
turismo no estado de São Paulo. O Governo 

Também relacionada ao papel e relevância 
da SETUR/SP na condução da estratégia 
de regionalização, está a necessidade 
de conectar melhor esta iniciativa com 
outras políticas estaduais, em especial a 
classificação de municípios como estância 
e município de interesse turístico (MIT) (Lei 
Complementar nº 1261/2015).

Os municípios classificados – obedecendo 
o limite legal de 70 estâncias e 140 MITs 
- estão habilitados a receber recursos do 
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos 
(FUMTUR), possuindo, assim, acesso a 
recursos específicos para investimentos 
sobretudo em infraestrutura, gerenciados 
pelo Departamento de Apoio ao 

do Estado, por meio da Secretaria, tem 
um papel central na implementação do 
Plano de Regionalização do Turismo, como 
orientadora e executora da política pública 
estadual. Para que isso ocorra é necessário 
criar   mecanismos  de fortalecimento 
da atual estrutura técnica, canalizar 
investimentos e atualizar normativas 
relacionadas à regionalização do turismo.

A modernização institucional da SETUR/SP, 
prevista no Plano Turismo SP 20-30, pode 
abrir caminho para a melhoria e eficiência 
dos processos de coordenação estadual - 
regional - local. Tal processo é um dos pilares 
para o fortalecimento das Instâncias de 
Governança Regionais (IGRs), que passarão 
a ter uma orientação clara sobre a estratégia 
central/macro de destino (Estado de São 
Paulo).

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos 
(Dadetur).

A política das estâncias e MITs conta com 
entidades representativas dos interesses 
dos grupos de municípios: a Associação das 
Prefeituras das Cidades Estância do Estado 
de São Paulo (APRECESP), criada em 1985, e 
a Associação das Prefeituras dos Municípios 
de Interesse Turístico do Estado de São 
Paulo (AMITESP), criada em 2015. Ambas as 
entidades são de natureza privada e sem fins 
lucrativos, tem como objetivo representar os 
interesses e trabalhar pelo desenvolvimento 
turístico dos municípios.

A categorização de estância e MIT, apesar 

de duradoura, passou a observar um novo 
critério a partir de 2015: o ranqueamento 
dos municípios. A cada três anos, a SETUR/
SP deve encaminhar à ALESP o projeto 
revisional dos municípios turísticos no 
qual os três municípios-estância com os 
menores desempenhos no ranking podem 
ser reclassificados como MIT ao passo que 
os três MITs mais bem avaliados podem se 
tornar estâncias turísticas. A participação 
em um Circuito ou região turística é um dos 
fatores avaliados no ranqueamento, porém 
uma participação quase insignificante 
(correspondente a apenas 01 ponto, de um 
total de mais de 100 pontos).

Além    das   estâncias e   MITs, mais 
recentemente a SETUR/SP lançou nova 
iniciativa que também tem a ver com a 

categorização de municípios: os Distritos 
Turísticos. Os distritos turísticos foram 
oficializados em 2021 e integram a 
estratégia vinculada Plano SP 20-30. O 
objetivo da iniciativa é estimular a atração 
e a implantação de empreendimentos 
turísticos em territórios específicos. Tais 
distritos turísticos poderão envolver 
áreas territoriais situadas em um ou mais 
municípios paulistas.

Verifica-se, assim o potencial de 
conexão dessas iniciativas para melhor 
direcionamento de esforços e recursos 
públicos. Nesse contexto, a Política de 
Regionalização pode se firmar como uma 
agregadora e fornecer subsídios para o 
fortalecimento das demais iniciativas da 
política pública estadual.

8. SUSTENTABILIDADE: NÃO HÁ ESTRATÉGIA E 
DIRECIONAMENTO RELACIONADO A PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS NA REGIONALIZAÇÃO
A preocupação com a sustentabilidade no 
turismo, mais do que uma tendência, já pode 
ser considerada uma realidade. Cada vez 
mais emerge uma demanda não só aberta 
a experimentar formas alternativas e mais 
responsáveis de viajar e interagir com os 
destinos visitados, como também buscando 
ativamente experiências de viagem de 
menor impacto, que gerem valorização 
cultural, inserção social e conservação dos 
recursos naturais. Empresas também têm 
se empenhado para tornar esse conceito 
tangível em produtos turísticos e ações 
reconhecidas e demandadas pelo mercado.

O estado de São Paulo abriga diversidade 
ambiental e um conjunto significativo 
de unidades de conservação (UCs). Em 
10 regiões turísticas há forte presença de 

UCs e, em outras 16, há algumas áreas 
protegidas, sejam elas federais, estaduais ou 
privadas. Assim, em mais de 50% das regiões 
turísticas do Estado de São Paulo a natureza 
tem potencial ser utilizada como ativo no 
turismo, contribuindo com o alinhamento 
aos principais da sustentabilidade 
socioambiental.

Para além da prática de turismo com base 
nos preceitos de sustentabilidade está ainda 
a adoção de práticas sustentáveis pelos 
atores vinculados ao turismo, especialmente 
as empresas prestadoras de serviços. Nesse 
sentido, faltam iniciativas por parte do 
Governo Estadual de fomento a tais práticas 
no âmbito da regionalização do turismo. 
Sendo São Paulo um estado com riqueza 
ambiental e berço de tecnologias de ponta, 
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há um campo fértil de possibilidades que podem agregar com a proteção dos ambientes 
naturais, valorização das tradições, distribuição equilibrada dos benefícios do turismo, dentre 
outros fatores relacionados à sustentabilidade. E as regiões turísticas  e suas IGRs podem ser 
aliados fundamentais nesse processo.

Vale pontuar ainda que a “pouca ênfase na temática de sustentabilidade ambiental e 
baixo fomento às alternativas de geração de renda” foi uma três principais problemáticas 

identificadas no projeto de Consolidação das Estratégias Setoriais de Aceleração da 
Retomada do Turismo do Estado de São Paulo, no âmbito da cooperação técnica entre o 
BID e a SETUR/SP.  Ainda na esfera da cooperação técnica, tal constatação gerou um projeto 
específico de definição de indicadores de sustentabilidade com recorte no Litoral Norte, que 
servirá de modelo  a ser aprimorado e disseminado às demais regiões do estado. Incorporar 
esses elementos na esfera regional poderá também contribuir para que políticas estaduais 
mais específicas sejam geradas em prol da ampliação da sustentabilidade.
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CONTEXTO 
EMERGENTE PARA 
ESTRATÉGIAS:
MEGATENDÊNCIAS E 
CASES INSPIRADORES
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A estratégia do Plano de Regionalização 
do Turismo do Estado de São Paulo foi 
concebida não apenas com um olhar para o 
passado e o contexto atual, obtidos a partir 
do diagnóstico. Além de entender o cenário 
presente e reconhecer a trajetória, considera-
se fundamental atentar para o contexto 
emergente, analisado pelos estudos de 
futuro tendo em vista as megatendências 
globais e os futuros possíveis para o turismo 
e a observação de destinos turísticos 
consolidados que fornecem inspiração e 
indicação de boas práticas que podem 
ser adaptadas para o contexto paulista. A 
concepção da estratégia com este olhar 
orientado para o futuro é, portanto, uma 
característica deste plano.

MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS

O Future Thinking é o estudo sistematizado 
de tendências socioeconômicas que 

acontecem regionalmente ou globalmente 
que consiste na observação de forças de 
mudanças quase sempre irreversíveis. Apoia, 
assim, a tomada de decisões no presente 
para construção de estratégias de longo 
prazo.

O Copenhagen Institute for Futures Studies, 
em sua última publicação compilou a 
atualização de 15 Megatendências Globais 
que apoiaram o desenvolvimento das 
estratégias do Plano de Regionalização do 
Turismo de São Paulo. 

Diante de tantas mudanças ocorridas na 
dinâmica da atividade turística nos últimos 
70 anos, que causaram uma série de 
impactos positivos e negativos no planeta, 
pensar na regionalização do turismo como 
política pública, implica em refletir sobre 
o passado e o futuro do turismo, na busca 
por estratégias que minimizem os erros do 
passado e estejam conectadas com o futuro.

Figura 4 - Megatendências Globais

GLOBALIZAÇÃO: 
O processo de interação e 
integração entre pessoas, 
culturas, companhias e 
governos de diferentes 
nações. Fluxos globais de 
informação, tecnologia, 
produtos, serviços, capital e 
pessoas. 

CRESCIMENTO 
POPULACIONAL: Explosivo 
aumento na população 
mundial durante o século 
XXI, com estimativa de 11 
bilhões de habitantes em 
2100. Os recursos naturais 
do planeta serão suficientes 
para prover qualidade de 
vida? Eles irão sobreviver? 

MUDANÇAS AMBIENTAIS 
E SUSTENTABILIDADE: 
As mudanças climáticas 
trazem graves riscos para 
ecossistemas, pessoas e 
culturas. É preciso encontrar 
soluções para as demandas 
atuais sem comprometer 
as gerações futuras. Ou será́ 
necessário transformar as 
demandas? 

MUNDO ENVELHECENDO: 
O aumento na longevidade 
e as taxas de natalidade em 
declínio estão envelhecendo 
a população. Sociedades irão 
mudar e novas formas de 
consumir irão surgir. 

INDIVIDUALISMO E 
EMPODERAMENTO: 
Indivíduos empoderados 
formam novas comunidades 
digitais e físicas, fomentam 
a pluralização dos modos 
de viver e trabalhar e 
demandam produtos 
personalizados. “Admiração 
pela autoconfiança de ser 
quem se é.” 

SAÚDE E BEM-ESTAR: 
Movimento global para 
melhorar a saúde e o bem-
estar, transcendendo todos 
os aspectos da vida pública, 
privada e profissional. 

URBANIZAÇÃO: No futuro, 
as áreas urbanas serão 
maiores, mais complexas 
e mais interconectadas do 
que hoje. Serão nas cidades 
que os desafios globais 
do Século deverão ser 
resolvidos. 

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL E 
AUTOMAÇÃO: 
Avanços na IA e na robótica 
irão influenciar o modo 
como as sociedades 
trabalham, vivem, 
aprendem e se divertem. 

REVOLUÇÃO DA 
BIOTECNOLOGIA: 
A habilidade de manipular 
genes, criar novas formas 
de vida e conectar seres 
humanos às máquinas 
irão atingir níveis sem 
precedentes 

GRANDIOSA 
INTERCONECTIVIDADE: 
O número de aparelhos 
com acesso a internet 
supera o número de 
pessoas no mundo, 
trazendo discussões sobre 
abuso de dados pessoais e 
perda de privacidade. 5G e 
suas revoluções 

AVANÇOS DA 
ENGENHARIA: Novos 
materiais, novas fontes 
de energia, melhoria em 
processos de produção 
e no design de produtos 
irão mudar cidades e 

sociedades, auxiliando no 
combate às mudanças 
climáticas, na economia 
circular e em uma série de 
soluções sustentáveis. 

SOCIEDADES E 
ECONOMIA DE 
NETWORKING: A criação 
de redes descentralizadas 
e colaborativas, tanto em 
escala local como global, 
estão definindo interações 
sociais e estruturas 
organizacionais. 

ECONOMIA DE 
SERVIÇOS: Fim da 
divisão entre produtos e 
serviços em favor de um 
contínuo serviço-produto, 
onde as soluções que 
combinam as duas são o 
que está sendo oferecido 
às empresas e aos 
consumidores. 

CRESCIMENTO 
ECONÔMICO: Aumento 
de produtividade e 
subsequente crescimento 
de riqueza em escala 
global. 

CONCENTRAÇÃO 
DE RIQUEZAS: A 
desigualdade de renda 
e riqueza está crescendo 
em muitas partes do 
mundo, com mais riqueza 
concentrada nas mãos 
de cada vez menos 
pessoas. O movimento 
dos extremos ocorre em 
detrimento das parcelas 
médias. 

Fonte: Adaptado por Amplia Mundo de CIFS, 2022.
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Entender como outros destinos 
turísticos utilizaram   a   estratégia   
de  regionalização para ampliar sua 
competitividade, rentabilizar o turismo e 
gerar desenvolvimento econômico e social, 
mantendo-se alinhados com os ODSs e 
Megatendências, foi a grande motivação do 
estudo de benchmarking realizado durante 
a construção do plano.

Quatro questões chaves 

A escolha dos destinos referência combinou 
diferentes características como tamanho 
do território (estado/região), rentabilização 
do turismo, sustentabilidade, identidade 
regional e conexão do turismo regional com 
polos tecnológicos.

CASES INSPIRADORES

1.

2.

3.

4.

orientaram o estudo: 
Como  a  estratégia   de     
regionalização se aplica e 
contribui para gerar destinos 
mais competitivos e capazes de 
rentabilizar o turismo em benefício 
do desenvolvimento econômico e 
social do território?

Como é construída uma base de 
Inteligência coletiva orientada 
para atingir resultados concretos a 
partir do turismo?

Como  outros  destinos se 
organizam e se fortalecem 
ao redor de uma identidade 
regional de forma que esta possa 
contribuir efetivamente para sua 
diferenciação e posicionamento?

Como o turismo regional pode 
se relacionar e aproveitar as 
oportunidades geradas por 
parques e polos tecnológicos que 
impulsionam o desenvolvimento 
e reposicionamento de diversas 
cidades do interior paulista, para 
além do evidente turismo de 
negócios?

Figura - Abordagem e destinos referência

Abordagem de referência: Destino de referência:

As principais práticas de excelência observadas serviram de base para o desenho da 
estratégia do Plano de Regionalização do Turismo de São Paulo. O compilado apresentado 
a seguir está presente em pelo menos dois ou mais destinos pesquisados:

Estado progressista com resultados de
rentabilização do turismo

Destino natural/rural posicionado pelo forte senso de 
identidade regional

Destino costeiro posicionado pela natureza e
orientado para sustentabilidade

Destino de ecoturismo e aventura em que o turismo é 
motor de desenvolvimento

Destinos em que parques ou polos tecnológicos abriram 
caminhos para o desenvolvimento do turismo

Victoria, Austrália

Toscana e Chianti, Itália

Pacífico Central, Costa Rica 

Rota Pantanal-Bonito/
Serra da Bodoquena

Vale do Silício, EUA
Idanha-a-Nova, Portugal
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Figura: Práticas de excelência observadas
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A COMUNIDADE LOCAL E O TERRITÓRIO SÃO PRIORIDADES 
NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO. 

VISÃO E GESTÃO ECOSSISTÊMICA DO TURISMO

O ESTADO TEM UM PAPEL PREPONDERANTE NO
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

A CAPACIDADE LOCAL DE ARTICULAÇÃO 
E EXECUÇÃO É VALORIDAZA

REGIÕES ATUAM NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE 
QUALIDADE E PROMOÇÃO REGIONAL

A INTELIGÊNCIA COLETIVA É MATERIALIZADA POR MEIO DE FERRAMEN-
TAS TECNOLÓGICAS E PROCESSOS DE COOPERAÇÃO FORMALIZADOS

MARKETING TURÍSTICO CONECTADO COM O MARKETING TERRITORIAL

CLAREZA DO PAPEL ESTRATÉGICO 
DAS INSTÂNCIAS REGIONAIS DO TURISMO

DESTINOS INDUTORES DE FLUXO TEM PAPEL 
ESTRATÉGICO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O turismo como atividade econômica que beneficia a população local, gera bem estar social e apoia na 
salvaguarda da natureza e patrimônio. O estudo demonstrou a utilização de índices de monitoramento 
do progresso social e das pressões da atividade turística, além de sistema de conta satélite que dão 
conta da rentabilização do turismo e inclusão na comunidade.

Modelos construídos dentro de uma visão sistêmica/ecossistêmica em que se definem visão, valores 
e objetivos coletivos, atores que interagem, seus papéis e âmbitos de atuação, mas principalmente, 
modelos e ferramendas de relacionamento, cooperação, convergência, complementaridade.

Coordenação estadual-regional-local, cooperação público privada e a importância da liderança estadual. 
Instâncias regionais são fortalecidas pela existência de uma estratégia central de destino (Estado) no 
qual devem se alinhar e pela existência de programas transversais robustos e eficientes.

Modelos abertos, adaptáveis e fluídos, que inteligentemente valorizam a realidade e os padrões 
de interação pré-existente no território, são inicialmente construídos ao redor dos atores com maior 
capacidade de articulação e execução.

Regiões turísticas trabalham diretamente com empresários e possíveis investidores nas regiões, 
fomendando a inteligência/capacidade coletiva, dando suporte ao desenvolvimento de produtos 
consistentes, de alta qualidade e com orientação de mercado. São orientadas a promover e fomentar 
o turismo intraestadual, ostentam ferramentas e conduzem iniciativas próprias, mas trabalham de 
maneira coordenada com as organizações em nível estadual e nacional.

Inteligência coletiva baseada em plataforma de banco de dados e sistemas de inteligência centralizados, 
com metodologias unificadas e operacionalizados em cooperação nacional-estadual-regional, 
fortalecida e aprimorada ao redor de sinergias e iniciativas de cooperação formalizadas onde se 
desenvolve o capital social.

Desenvolvimento e marketing turístico se conecta fortemente com o desenvolvimento e marketing 
territorial apoiando-se na quota de voz que o destino adquiriu por meio da cultura, cinema, gastronomia, 
no patrimônio e no estilo de vida que todos querem experienciar.

Dentre as múltiplas oportunidades aportadas pela estratégia de regionalização, é preciso ter clareza 
sobre qual é o papel estratégico que as instâncias regionais irão desempenhar na política estadual e sua 
execução, a partir do que se define o grau de autonomia, funções. Essa função pode e deve ser dinâmica, 
evoluir ao longo o tempo, à medida que tanto a política como as instâncias regionais amadurecem.

Devem se tratados de forma estratégica na composição dos produtos, no marketing e na comunicação. 
Não são os mais desenvolvidos/consolidados, mas sim aqueles que efetivam efetivamente trazem 
notoriedade, atraem e distribuem fluxos, inspiram outros players locais, trazem e difundem experiência 
acumulada e elevam o patamar da região com o destino turístico.
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O PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO
DE SÃO PAULO



5554

A estratégia representa o caminho proposto para alcançar os objetivos do Plano de 
Regionalização. Parte, portanto, dos elementos de diagnóstico e do  contexto emergente 
rumo a um objetivo central, tendo 3 grandes linhas de ação como ferramenta de 
implementação: 1) Política de Regionalização; 2) Governança Regional e 3) Competitividade 
e Mercado. 

Orientar o processo 

de desenvolvimento 

turístico de base territorial 

regional, contribuindo 

para potencializar a oferta 

turística e aumentar a 

competitividade, bem 

como promover melhorias 

em processos de gestão 

compartilhada e ampliar a 

representatividade do setor 

na esfera estadual.

A figura representa de forma esquemática 
a conexão das linhas de ação da estratégia 
do Plano de Regionalização com os 
elementos de diagnóstico e o objetivo 
geral que se pretende alcançar. A política 
de regionalização como linha de ação 
central da estratégia traz as bases para o 
trabalho da gestão regional a partir das 

governanças nas regiões turísticas que, por 
sua vez, influenciam na competitividade 
e no mercado. As ações relacionadas à 
política são, portanto, o núcleo da estratégia 
e impactarão na organização da gestão 
territorial e na competitividade e mercado, 
que tem uma ligação direta com o propósito 
da regionalização.

LINHAS DE AÇÕES

O OBJETIVO

ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

01

02

03

04

05

06

07

08

CONCENTRAÇÃO

PRODUTOS E MERCADO

MONITORAMENTO

CONEXÃO E IDENTIDADE

INTELIGÊNCIA COLETIVA 
E GOVERNANÇA

DIRETRIZES E PAPÉIS

DESCONEXÃO COM POLÍTICAS

SUSTENTABILIDADE

Figura: Estratégia da regionalização para São Paulo
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Para além do objetivo geral, foram definidos os específicos, alinhados às linhas de ação 
e iniciativas-chave. São objetivos específicos do Programa de Regionalização a serem 
alcançados pelo Plano:

Um conjunto de seis diretrizes - que correspondem a orientações gerais que qualificam e 
orientam a estratégia - também foi estabelecido. Trata-se de referências transversais que 
deverão pautar toda a execução do plano. São elas:

Orientar o processo de desenvolvimento turístico de base territorial regional, contribuindo para 
potencializar a oferta turística e aumentar a competitividade, bem como promover melhorias em 
processos de gestão compartilhada e ampliar a representatividade do setor na esfera estadual.

1. Institucionalizar a 
política de reginalização e 
fortalecer a gestão do PRT

Criar condições tétnicas e legais para a 
institucionalização, condução e gestão da política 

de regionalização do turismo de São Paulo

Fomentar a profissionalização da gestão regional 
do turismo e a consolidação da governança

Impulsionar a estruturação de produtos turísticos 
de qualidade e com identidade regional, 

alinhados aos princípios da sustentabilidade e 
aprimorar as estratégias de promoção e apoio à 

comercialização das regiões turísticas

2. Estabelecer diretrizes 
para organização territori-
al do turismo de estado

3. Fortalecer o processo de
governança regional do 
turismo

4. Estimular a produção
turística nas RTs

5. Desenvolver a 
promoção turística nas
regiões

O mapa estratégico abaixo apresenta, de forma esquemática, resumo dos elementos 
da estratégia:

• Institucionalizar a política de
regionalização e fortalecer a
gestão do PRT;

• Estabelecer diretrizes para
a organização territorial do
turismo no estado;

• Fortalecer o processo de
governança regional do turismo;

• Estimular a produção
turística nas RTs;

• Desenvolver a promoção
turística das regiões.

OBJETIVOS

LINHAS DE AÇÃO

DIRETRIZES

GERAL

ESPECÍ-
FICOS

POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO GOVERNANÇA REGIONAL COMPETITIVIDADE E MERCADO

FOCO FOCO FOCO

Gerir a política de 
regionalização com 

visão ecosistêmica do 
turismo

Ofertar suporte e 
orientação de forma 
customizada respeit-
ando e valorizando as 
identidades regionais

Promover processo de 
gestão compartilhada 
do turismo nas regiões 
voltado ao alcance dos 

resultados

Alinhas e conectar as es-
tratégias de desenvolvi-
mento da RT à dinâmica 

do mercado

Promover processo 
sistemático de moni-

toramento, avaliação e 
ajustes do PRT

Impulsionar a sustent-
abilidade como conceito 

norteador

O Plano de Regionalização do Turismo 
envolve três grandes linhas de ação, 
subdivididas em iniciativas-chave, de caráter 
mais estratégico, que servirão de base para 
o detalhamento da operacionalização do
plano nas esferas estadual (SETUR/SP) e
regional (IGR).

Vale destacar que a estratégia deste plano 
e suas linhas de ação estão conectadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Os ODSs são um pacto global realizado entre 
os 193 Estados-Membros da Organização 
das Nações Unidas para promover um 
futuro mais sustentável para o mundo. 
No total, foram definidos 17 objetivos que 
se desdobram em 169 metas, a serem 
alcançadas até 2030.

As iniciativas previstas neste plano têm 
ligação com três ODSs e sete metas 
relacionadas na figura:

LINHAS DE AÇÃO E
INICIATIVAS-CHAVE

8. TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO

metas relacionadas: metas relacionadas: metas relacionadas:

10. REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

12. CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

8.9 Elaborar e implementar políticas
para promover o turismo sustentável, 
que gera empregos e promove a 
cultura e os produtos locais

10.2 Empoderar e promover a
inclusão social, econômica e política de 
todos, independentemente da idade, 
gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econômica ou outra

12.b Desenvolver e implementar
ferramentas para monitorar os impac-
tos do desenvolvimento sustentável 
para o turismo sustentável, que gera 
empregos, promove a cultura e os 
produtos locais

12.2 Alcançar a gestão sustentável e o
uso eficiênte dos recursos naturais
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8.2 Atingir níveis mais elevados de
produtividade das economias por 
meio da diversificação, modernização 
tecnológica e inovação - foco em 
setores de alto valor agregado e dos 
setores intensivos em mão de obra

8.3 Promover políticas orientadas
para o desenvolvimento que apoiem 
as atividades produtivas, geração de 
emprego decente, empreendedoris-
mo, criatividade e inovação

8.4 Melhorar progressivamente a 
eficiência dos recursos globais no 
consumo e na produção

Gerir a política de regionalização com visão 
ecossistêmica do turismo

Alinhas e conectar as estratégias de desenvolvi-
mento das regiões turísticas às dinâmicas do 
mercado

Ofertar suporte e orientação às regiões turísticas 
de forma customizada, respeitando e valorizando 
as realidades regionais

Promover processo sistemático de 
monitoramento, avaliação e ajustes do 
Programa de Regionalização

Promover processo de gestão compartilhada 
do turismo nas regiões voltado ao alcance dos 
resultados

Impulsionar a sustentabilidade
como conceito norteador
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LINHA DE AÇÃO 1: POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO

ITEM
Formalizar o Programa de Regionalização do Turismo do 

Estado de São Paulo por meio de lei e normativas, que 

estabeleçam objetivo, diretrizes gerais, competências e 

critérios para participação

1.1

1.2

1.3

1.4

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP

INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

Estados brasileiros como MG e PR criaram normativas 

específicas que fortaleceram a regionalização. Em Minas 

Gerais, a Lei nº 22.765/2017 que institui a política estadual 

de turismo trata da regionalização como um dos princípios 

e objetivos. O Decreto nº 47.687/2018 trata diretamente dos 

Circuitos Turísticos mineiros como executores, interlocutores 

e articuladores da descentralização e da regionalização 

do turismo no Estado, incluindo os critérios para 

reconhecimento e certificação destas organizações como 

instâncias de governança regionais do turismo.

Criar um núcleo técnico para atender exclusivamente o PRT 

na SETUR/SP, com equipe dedicada

Estabelecer a rotina de gestão do PRT na SETUR/SP e 

entre as esferas estadual e regional com o objetivo de 

orientar a condução da política de regionalização, tendo 

em vista o modelo de gestão estabelecido (a ser validado e 

implementado pela SETUR/SP)

Estabelecer normativa para certificação das IGRs junto a 

SETUR/SP, que leve em consideração o momento atual 

do PRT, mas considere seu processo de evolução futura 

(conforme Modelo de Gestão estabelecido)

O foco dessa linha é criar condições técnicas e legais para a institucionalização, condução 
e gestão da política de regionalização do turismo de São Paulo. Trata-se de uma linha 
importante e que impacta nas demais, por encorajar os atores envolvidos e dar credibilidade 
à regionalização do turismo enquanto uma política pública de estado, que deverá ser foco 
contínuo de esforços. Integram esta linha de ação as iniciativas-chave:

1.5

1.6

1.7

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

Estabelecer métodos customizados de abordagem e 

orientações para os diferentes graus de maturidade das IGRs, 

segundo os parâmetros definidos na Matriz de Avaliação das 

Governanças Regionais. Algumas propostas:

Reativar o Conselho do Turismo Regional Paulista (criado 

pelo Decreto nº 50.600/2006) com representação dos 

interlocutores regionais das IGRs, realizando as alterações 

cabíveis no decreto, caso necessário

Ter representação do Conselho do Turismo Regional Paulista 

no Conselho Estadual de Turismo de São Paulo (CONTURESP)

Investir em sistemas de gestão centralizados com 

metodologias unificadas e operacionalizadas em cooperação 

entre as esferas estadual e regional (ex: plataforma de 

storytelling, plataforma de conteúdo)

A. Para IGRs em formação: palestras e  oficinas de 
sensibilização, apresentação de conceitos, benefícios 
e impactos a gestores públicos; apoio e orientação 
à formalização e registro da IGR; apresentação 
das estratégias de turismo e do programa de 
regionalização a gestores e empresários.

B. Para IGRs em consolidação: Ações de sensibilização 
e envolvimento de empresários e comunidade; 
elaboração de planejamento regional; apoio e 
orientação à formalização e registro da IGR.

C. Para IGRs estabelecidas: elaboração de planos 
estratégicos e detalhamento em planos de ações; 
implantação de painéis de indicadores e observatórios; 
qualificação em promoção (Marketing digital e ações 
inovadoras).

D. Para IGRs avançadas: atualização de planos 
estratégicos e operacionais; desenvolvimento de 
branding; ações de apoio à comercialização e acesso 

a mercado.
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1.8

1.10

1.9

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP

Investir em sistemas de gestão centralizados com 

metodologias unificadas e operacionalizadas em cooperação 

entre as esferas estadual e regional (ex: plataforma de 

storytelling, plataforma de conteúdo)

Articular consulta formal ao TCE para reconhecimento 

da política nacional e estadual de turismo, permitindo o 

repasse de recursos entre as esferas (importante verificar 

a interpretação do estado para a Lei nº 13.019/2014  que 

estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação)

Atualizar normativas existentes relacionadas à política 

pública de turismo voltadas à Estâncias e MITs do Estado de 

São Paulo, com fins de conectar tais políticas ao PRT: 

Ranqueamento: incluir a participação no programa de 

regionalização como critério com peso significativo (CIET)

Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos (Lei nº 

16.283/2016): atualizar as normativas relacionadas à 

destinação dos recursos do fundo, prevendo uma parte para 

financiamento da inteligência coletiva das regiões turísticas, 

por meio da contratação de equipe técnica qualificada

Uma das dificuldades destacadas para política de 

regionalização no Estado do Paraná era a interpretação dos 

órgãos de controle, e especialmente o Tribunal de Contas 

do Estado (TCE), sobre o repasse de recursos e filiação 

de prefeituras nas IGRs (em geral formalizadas como 

organizações da sociedade civil de direito privado sem 

fins lucrativos). Entendendo que sistema normativo que 

trata da implementação de políticas de desenvolvimento 

do setor de turismo, não só autorizam, como incentivam a 

cooperação entre entidades públicas e privadas visando o 

desenvolvimento da atividade, em especial, em nome dos 

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

No caso dos distritos turísticos, não caberia adequação 

legal (Lei nº 17.374/21) mas sim o fomento à conexão das 

iniciativas formalizadas de distritos à regionalização, seja 

a partir do alinhamento estratégico entre as governanças 

regionais e as específicas dos distritos ou por meio de uma 

participação oficial e ativa de grupos ligados aos distritos 

na suas respectivas IGRs.

1.11 SETUR/SP

princípios da descentralização e regionalização, o TCE do 

Paraná reconheceu (por meio de Acórdão nº 1102/19)  a 

legalidade de repasses, a serem realizados por convênios 

específicos com a devida prestação de contas.

Tal conclusão do TCE trouxe segurança aos gestores 

municipais em relação à repasses para o desenvolvimento 

dos trabalhos das IGRs.

Efetivar  o fundo para Fortalecimento do Ecossistema do 

Turismo de São Paulo (FETSP), proposto no âmbito da 

cooperação técnica entre BID e SETUR/SP, para apoio e 

participação financeira em projetos e empreendimentos de 

interesse e potencial turístico, bem como planos e matrizes 

de investimentos públicos no desenvolvimento do turismo 

paulista. Tal fundo poderia atuar tanto considerando o grau 

de maturidade das IGRs ou o grau de desenvolvimento 

turístico das RTs, conforme metodologias desenvolvidas 

neste plano

Definir indicadores, a exemplo dos utilizados para 

construção do Plano de Regionalização, e implementar 

pesquisas sistemáticas para entender o grau de evolução 

das RTs (utilizar como referência a Matriz de Avaliação das 

Governanças)

1.12 SETUR/SP

LINHA DE AÇÃO 2: GOVERNANÇA REGIONAL
O foco dessa linha é fomentar a profissionalização da gestão regional do turismo e a 
consolidação da governança. Integram esta linha de ação as iniciativas-chave:

2.1 SETUR/SP

Implementar Programa Contínuo de Fortalecimento da 

Inteligência Coletiva e da Gestão das IGRs (com plataforma 

de formação), incluindo gestão de projetos e captação de 

recursos, portfólio de benefícios aos associados; resultados 

de curto e longo prazo (estes alinhados aos ODSs), dentre 

outros

2.2 SETUR/SP

Elaborar cartilhas ou manuais, com linguagem visual e 

acessível, para tratar dos objetivos, papéis e resultados 

esperados (incluindo aqueles de curto prazo) com a 

regionalização para divulgação aos atores que atuam com 

o turismo nas regiões

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL
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O Governo do Paraná criou o Programa de Residência 

Técnica em Gestão de Turismo, que consiste na seleção 

de candidatos com graduação concluída em turismo e 

áreas afins em universidades estaduais a serem lotados 

no órgão executivo estadual, em IGRs ou em órgãos 

executivos municipais. Os selecionados recebem uma 

bolsa auxílio mensal do Governo por dois anos e participam 

de um curso de especialização na área, coordenado por 

uma Universidade Estadual. Segundo relatos de gestores 

estaduais ligados ao turismo, a iniciativa tem contribuído 

com a melhoria da profissionalização da gestão do turismo 

no Estado.

2.3

2.4

2.7

2.5

2.6

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP, 
Universidades

e IGRs

SETUR/SP

SETUR/SP

Criar e implementar Programa de Descentralização de 

Recursos por meio de editais e/ou outros mecanismos, 

considerando o grau de evolução das IGRs e respectivas 

necessidades de investimento

Criar premiação para as IGRs paulistas, em relação a 

aspectos como gestão e governança, práticas inovadoras, 

desenvolvimento de produtos, realização de parcerias, 

promoção regional, práticas sustentáveis, consolidando 

os resultados em manual de boas práticas na gestão do 

turismo regional 

Estruturar programa de residentes em turismo, que 

proponha um período de residência de recém-formados 

em cursos de turismo provenientes de universidades 

estaduais e federais, em IGRs e na área técnica do programa 

de regionalização da SETUR/SP, com fins de formação de 

corpo técnico qualificado para atuar no desenvolvimento do 

turismo regional do Estado

Conduzir encontros presenciais, em formato de seminários, 

cursos e/ou visitas técnicas para troca de experiências entre 

as IGRs paulistas

Disponibilizar plataformas de boas práticas e estímulo ao 

trabalho em rede pelas IGRs

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

Uma instância de governança regional precisa se comunicar 

com dois públicos principais: 1) os atores envolvidos com o 

turismo em uma região turística, que seriam os beneficiários 

diretos da IGR e 2) os turistas atuais e potenciais que 

frequentam ou podem conhecer  território. A primeira 

comunicação tem um perfil mais institucional, visando dar 

transparência e prestar contas sobre o trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela IGR. Envolve, portanto, informar 

sobre reuniões realizadas, participação em congressos 

ou eventos, dados sobre o turismo no território etc. Já a 

segunda deve focar em atingir e despertar a atenção 

e interesse de possíveis turistas, focando em imagens 

atrativas da região, informações práticas sobre atrativos, 

produtos e equipamentos turísticos, curiosidades sobre a 

região, divulgação de eventos de temáticas relacionadas 

ao turismo no região, dentre outros. É importante atentar 

para o fato de que as linguagens e estratégias dessas 

comunicações são distintas e foco de esforços diferentes. 

Esta iniciativa-chave está relacionada à comunicação 

relativa ao público 1, ou seja, aos beneficiários e diretamente 

envolvidos com o trabalho da IGR.

2.8

2.9

2.10

2.11

IGRs

IGRs

IGRs

IGRs

Estabelecer sistema de comunicação periódico e alinhado à 

estratégia da IGR com os associados e com os demais atores 

do território regional

Criar e implementar portfólio de benefícios aos associados, 

incluindo premiações, seminários, participação em projetos, 

iniciativas de promoção, qualificação de produtos e serviços; 

dentre outros

Elaborar/atualizar planos regionais de turismo com foco 

na identificação de fortalecimento de elementos de 

diferenciação e identidade

Estabelecer o direcionamento estratégico da IGR, prioridades 

de atuação e parcerias no processo de planejamento do 

turismo do território (importante conectar esta iniciativa ao 

direcionamento de distritos turísticos, nos casos de RTs com 

a presença destas áreas territoriais)

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL
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2.12 IGRs
Elaborar boletim informativo trimestral (a exemplo dos 

desenvolvidos pelo CIET) sobre o turismo nas regiões

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

LINHA DE AÇÃO 3: COMPETITIVIDADE E MERCADO
O foco dessa linha é impulsionar a estruturação de produtos turísticos de qualidade e com 
identidade regional, alinhados aos princípios da sustentabilidade e aprimorar as estratégias 
de promoção e apoio à comercialização das regiões turísticas. Integram esta linha de ação 
as iniciativas-chave:

3.1 SETUR/SP

Oferecer capacitações periódicas, em formato presencial ou 

EAD, relacionadas à megatendências e discussão de cenários 

futuros do turismo, qualidade de serviços e estruturação de 

produtos turísticos sustentáveis

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

3.2 SETUR/SP

Elaborar Programa de Capacitação e Apoio à Comercialização 

de Produtos Turísticos voltado à iniciativa privada (operadores 

turísticos ou de atividades).

O Minas Recebe é um Programa da SECULT/MG 

direcionado a agências e operadoras de turismo receptivo 

mineiras, que tem por finalidade melhorar a qualidade e 

apoiar a comercialização dos serviços e produtos turísticos 

oferecidos pelo trade do estado. 

O Programa oferece às empresas ações de apoio à 

comercialização nos mercados nacionais e internacionais, 

como  qualificação e capacitação, participação de 

reuniões técnicas para fortalecimento do setor, viagens 

de reconhecimento   de   novos produtos e destinos e 

participação em feiras comerciais e em eventos profissionais. 

Uma vez habilitadas, as empresas passam a integrar 

formalmente uma rede do setor no estado e a participar de 

ações contínuas com a SECULT/MG, fortalecendo o trabalho 

em conjunto com a iniciativa privada .

O Minas Recebe é instituído pela Resolução nº 03 de 25 

de janeiro de 2017 SECULT/MG, que estabelece os critérios 

de habilitação anual para as empresas. Uma das razões 

para a assertividade do programa é sua perenidade: suas 

iniciativas tiveram início em 2007 e vem sendo realizadas 

periodicamente pelo Governo do Estado desde então. 

A iniciativa é considerada uma referência nacional por 

promover melhorias a partir de um elo extremamente 

estratégico da produção turística e vinculado diretamente 

ao mercado, que são os receptivos.

3.3

3.5

3.6

3.7

3.9

3.4

SETUR/SP

SETUR/SP

IGRs

IGRs

SETUR/SP

SETUR/SP;
IGRs

Criar e implementar programa de desenho de experiências 

turísticas com capacitação e assistência técnica, 

considerando identidade, alto valor intrínseco, inovação 

e protagonismo de empreendedores locais e alinhado às 

megatendências globais do turismo

Estruturar programas de certificação de empresas e/ou 

produtos e atividades para os diversos segmentos da cadeia 

do turismo, com especial atenção para o segmento de 

aventura

Realizar coalizão entre turismo e diversos outros projetos 

que reforçam elementos de identidade do território 

como estratégia de fortalecimento da marca territorial e 

do posicionamento turístico, a exemplo de iniciativas de 

indicação de origem (IO) e indicação de procedência (IP), 

como o Café da Alta Mogiana em São Paulo

Elaborar portfólios dinâmicos de produtos que permitam 

traduzir os elementos de identidade em diferentes propostas 

e perfis de experiência e viagens, alinhadas ao mercado 

consumidor

Elaborar cartilha com referências e dicas para adoção de 

práticas sustentáveis por empreendimentos turísticos

Apoiar a estruturação de eventos turísticos que conectem 

os municípios da RT, em alinhamento aos elementos de 

identidade regional

3.8 SETUR/SP;
IGRs

Formatar programa relacionado a boas práticas ambientais 

e sociais (a exemplo do carbono zero e da economia circular 

no turismo) direcionado a empreendimentos turísticos em 

parceria com polos tecnológicos de São Paulo 

3.10 IGRsElaborar planos de marketing das RTs
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Um exemplo é a Plataforma Integrada de Turismo criada 

pelo órgão estadual de MG com o objetivo de promover um 

gerenciamento eficiente de informações que contribuem 

para a organização do turismo nos territórios.  Tal plataforma 

contempla informações do inventário da oferta turística 

utilizada para fins de gestão, mas é também integrada ao 

Portal de Turismo do Estado (www.minasgerais.com.br), que, 

por sua vez, apresenta informações direcionadas a turistas.

Importante se atentar que esta iniciativa-chave se refere 

à comunicação voltada a turistas atuais e potenciais (vide 

comentário da ação 2.8). Assim, um portal promocional  de 

uma RT ou perfis promocionais em redes devem se atentar 

para focar numa comunicação adequada a este fim.  

Existem plataformas especializadas em comercialização 

de ingresso online que desenvolveram tecnologia capaz de 

realizar vendas casadas de diversos fornecedores e distribuir 

os recursos de maneira inteligente, sob orientação de 

uma gestão central. Tal tecnologia começa a ser utilizada 

no turismo. Um exemplo é a Sympla Bileto, utilizado pelo 

Inhotim e na Rota do Grão- RJ. No caso do último exemplo, 

3.11 SETUR/SP

Investir em plataformas de banco de dados e sistemas 

de gestão centralizados que possibilitem a inserção de 

informações da oferta turística, assim como storytelling 

na prática, dos municípios integrantes do Programa de 

Regionalização do Turismo e esteja conectada ao portal 

promocional do “SP Pra Todos”

ITEM INICIATIVAS-CHAVE RESPONSÁVEL

3.12

3.15

3.13

IGRs

IGRs

SETUR/SP

Criar/atualizar o portal promocional das regiões turísticas 

de São Paulo, levando em consideração a estratégia de 

promoção do Estado e as identidades das RTs.

Realizar parceria com empresas de tecnologia especializadas 

em vendas de eventos/serviços turísticos de maneira digital, 

para venda de serviços no portal promocional da região

Conectar os portais promocionais regionais ao “SP Pra 

Todos” fazendo deste um grande hub de conteúdo sobre as 

diversas regiões do Estado

3.14 IGRs
Criar e gerenciar redes sociais promocionais das regiões 

turísticas como vitrines de produtos e serviço e da identidade 

regional

o cliente final consegue comprar hospedagem e visita a 

fazendas, diretamente no portal da Rota do Grão. Uma 

possibilidade futura, é esse tipo de serviço ser utilizado por 

receptivos ou mesmo por IGRs que queiram implementar 

comercialização em seus portais promocionais.

Considera-se importante expandir a definição de 

indicadores para monitoramento da sustentabilidade, feito 

no âmbito DA cooperação técnica entre o BID e a SETUR/SP 

com recorte piloto no Litoral Norte para as demais regiões 

turísticas, seja por meio de parcerias estratégicas ou através 

de cursos e orientações para repasse da metodologia.

3.16

3.17

3.18

3.20

3.19

SETUR/SP;
IGRs

SETUR/SP;
IGRs

SETUR/SP

SETUR/SP

SETUR/SP

Fortalecer estratégias de marketing digital tais como 

parcerias com influenciadores, produção audiovisual focado 

nos elementos de identidade das RTs

Estimular a organização de rodadas de negócios nas RTs e 

entre elas, para parcerias e comercialização

Investir em plataformas de banco de dados e sistemas 

de gestão centralizados com metodologias unificadas e 

operacionalizadas em cooperação entre as esferas estadual 

e regional relacionada a indicadores para monitoramento da 

atividade turística (foco em indicadores de fácil mensuração 

e comuns às diferentes RTs)

Estabelecer ferramentas de aproximação de turistas e 

mercado intermediário para monitoramento e adaptações 

a produtos e serviços

Realizar articulações com ONGs, academia, parques 

tecnológicos, entre outros para realização de estudos e 

projetos de monitoramento e inovação
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Considerando que algumas ações merecem atenção prioritária, cada iniciativa-chave foi 
priorizada a partir da metodologia GUT, que observa a gravidade, urgência e tendência. Tal 
priorização gerou quatro grupos:

PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS-CHAVE

Prioridade 1: aquelas que devem ser foco imediato de ação.

Prioridade 2: iniciativas relevantes, que devem ser observadas no curto prazo.

Prioridade 3: iniciativas a serem desenvolvidas no médio prazo.

Prioridade 4: iniciativas relevantes, porém de menor impacto
 frente as demais ações.

Priorização das iniciativas-chave

Considerando que algumas ações merecem atenção prioritária, cada iniciativa-chave foi priorizada a

partir da metodologia GUT, que observa a gravidade, urgência e tendência. Tal priorização gerou

quatro grupo:

Prioridade 1: aquelas que devem ser foco imediato de ação.

Prioridade 2: iniciativas relevantes, que devem ser observadas no curto prazo.

Prioridade 3: iniciativas a serem desenvolvidas no médio prazo.

Prioridade 4: iniciativas relevantes, porém de menor impacto frente as demais ações.

Linha de Ação Nº Iniciativa-chave Grau de
Prioridade

Política de
Regionalização 1.2

Criar um núcleo técnico para atender
exclusivamente o PRT na SETUR/SP, com equipe
dedicada

Prioridade 1

Política de
Regionalização 1.1

Formalizar o Programa de Regionalização do
Turismo do Estado de São Paulo por meio de lei e
normativas, que estabeleçam objetivo, diretrizes
gerais, competências e critérios para participação

Prioridade 1

Política de
Regionalização 1.4

Estabelecer normativa para certificação das IGRs
junto a SETUR/SP, que leve em consideração o
momento atual do PRT, mas considere seu
processo de evolução futura (conforme Modelo de
Gestão estabelecido)

Prioridade 1

Política de
Regionalização 1.9

Atualizar normativas existentes relacionadas à
política pública de turismo voltadas à Estâncias e
MITs do Estado de São Paulo, com fins de
conectar tais políticas ao PRT

Prioridade 1

Governança
regional 2.10

Elaborar/atualizar planos regionais de turismo 
com foco na identificação e fortalecimento de 
elementos de diferenciação e identidade

Prioridade 2

49

Governança
regional 2.11

Estabelecer o direcionamento estratégico da IGR,
prioridades de atuação e parcerias no processo de
Planejamento do Turismo do Território
(importante conectar esta iniciativa ao
direcionamento de distritos turísticos, nos casos
de RTs com a presença destas áreas territoriais)

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.3

Criar e implementar programa de desenho de
experiências turísticas com capacitação e
assistência técnica, considerando identidade, alto
valor intrínseco, inovação e protagonismo de
empreendedores locais e alinhado às
megatendências globais do turismo

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.6

Realizar coalizão entre turismo e diversos outros
projetos que reforçam elementos de identidade
do território como estratégia de fortalecimento da
marca territorial e do posicionamento turístico, a
exemplo de iniciativas de indicação de origem (IO)
e indicação de procedência (IP), como o Café da
Alta Mogiana em São Paulo

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.8

Formatar programa relacionado a boas práticas
ambientais e sociais (a exemplo de como carbono
zero e economia circular no turismo) direcionado
a empreendimentos turísticos em parceria com
polos tecnológicos de São Paulo

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.2

Elaborar Programa de Capacitação e Apoio à
Comercialização de Produtos Turísticos voltado à
iniciativa privada (operadores turísticos ou de
atividades)

Prioridade 2

Governança
regional 2.3

Criar e implementar Programa de
Descentralização de Recursos por meio de editais
e/ou outros mecanismos, considerando o grau de
evolução das IGRs e respectivas necessidades de
investimento

Prioridade 2

Política de
Regionalização 1.11

Efetivar o fundo para Fortalecimento do
Ecossistema do Turismo de São Paulo (FETSP),
proposto no âmbito da cooperação técnica entre
BID e SETUR/SP, para apoio e participação
financeira em projetos e empreendimentos de
interesse e potencial turístico, bem como planos e
matrizes de investimentos públicos no
desenvolvimento do turismo paulista. Tal fundo
poderia atuar tanto considerando o grau de
maturidade das IGRs ou o grau de
desenvolvimento turístico das RTs, conforme
metodologias desenvolvidas neste plano

Prioridade 2

50



7170

Competitividade
e Mercado 3.12

Criar/atualizar o portal promocional das regiões
turísticas de São Paulo, levando em consideração
a estratégia de promoção do Estado e as
identidades das RTs (box: destacar que a
comunicação institucional da IGR é diferente da
promocional em termos de estratégia, linguagem,
periodicidade, dentre outros.)

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.14

Criar e gerenciar redes sociais promocionais das
regiões turísticas como vitrines de produtos e
serviço e da identidade regional

Prioridade 2

Política de
Regionalização 1.5

Estabelecer métodos customizados de
abordagem e orientações para os diferentes graus
de maturidade das IGRs, segundo os parâmetros
definidos na Matriz de Avaliação das Governanças
Regionais.

Prioridade 2

Competitividade
e Mercado 3.10 Elaborar planos de marketing das RTs Prioridade 2

Governança
regional 2.9

Criar e implementar portfólio de benefícios aos
associados, incluindo premiações, seminários,
participação em projetos, iniciativas de promoção,
qualificação de produtos e serviços; dentre outros

Prioridade 3

Governança
regional 2.8

Estabelecer sistema de comunicação periódico e
alinhado à estratégia da IGR com os associados e
com os demais atores do território regional

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.4

Apoiar a estruturação de eventos turísticos que
conectem os municípios da RT, em alinhamento
aos elementos de identidade regional

Prioridade 3

Política de
Regionalização 1.3

Estabelecer a rotina de gestão do PRT na
SETUR/SP e entre as esferas estadual e regional
com o objetivo de orientar a condução da política
de regionalização, tendo em vista o modelo de
gestão estabelecido (a ser validado e
implementado pela SETUR/SP)

Prioridade 3

Política de
Regionalização 1.12

Definir indicadores, a exemplo dos utilizados para
construção do Plano de Regionalização, e
implementar pesquisas sistemáticas para
entender o grau de evolução das RTs (utilizar
como referência a Matriz de Avaliação das
Governanças)

Prioridade 3

51

Governança
regional 2.1

Implementar Programa Contínuo de
Fortalecimento da Inteligência Coletiva e da
Gestão das IGRs (com plataforma de formação),
incluindo gestão de projetos e captação de
recursos, portfólio de benefícios aos associados;
resultados de curto e longo prazo (estes alinhados
aos ODSs), dentre outros

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.9

Elaborar cartilha com referências e dicas para
adoção de práticas sustentáveis por
empreendimentos turísticos

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.13

Conectar os portais promocionais regionais ao "SP
Pra Todos" fazendo deste um grande hub de
conteúdo sobre as diversas regiões do Estado

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.19

Realizar articulações com ONGs, academia,
parques tecnológicos, entre outros para realização
de estudos e projetos de monitoramento e
inovação

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.20

Estabelecer ferramentas de aproximação de
turistas e mercado intermediário para
monitoramento e adaptações a produtos e
serviços

Prioridade 3

Competitividade
e Mercado 3.1

Oferecer capacitações periódicas, em formato
presencial ou EAD, relacionadas à
megatendências e discussão de cenários futuros
do turismo, qualidade de serviços e estruturação
de produtos turísticos sustentáveis

Prioridade 3

Política de
Regionalização 1.7

Ter representação do Conselho do Turismo
Regional Paulista no Conselho Estadual de
Turismo de São Paulo (CONTURESP)

Prioridade 4

Governança
regional 2.5

Conduzir encontros presenciais, em formato de
seminários, cursos e/ou visitas técnicas para troca
de experiências entre as IGRs paulistas

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.5

Estruturar programas de certificação de empresas
e/ou produtos e atividades para os diversos
segmentos da cadeia do turismo, com especial
atenção para o segmento de aventura

Prioridade 4

52
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Competitividade
e Mercado 3.7

Elaborar portfólios dinâmicos de produtos que 
permitam traduzir os elementos de identidade 
em diferentes propostas e perfis de experiência e 
viagens, alinhadas ao mercado consumidor

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.15

Realizar parceria com empresas de tecnologia
especializadas em vendas de eventos/serviços
turísticos de maneira digital, para venda de
serviços no portal promocional da região

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.16

Fortalecer estratégias de marketing digital tais 
como parcerias com influenciadores, produção 
audiovisual focada nos elementos de identidade 
das RTs

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.17

Estimular a organização de rodadas de negócios
nas RTs e entre elas, para parcerias e
comercialização

Prioridade 4

Política de
Regionalização 1.8

Investir em sistemas de gestão centralizados com
metodologias unificadas e operacionalizadas em
cooperação entre as esferas estadual e regional
(ex: plataforma de storytelling, plataforma de
conteúdo)

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.11

Investir em plataformas de banco de dados e
sistemas de gestão centralizados que possibilite a
inserção de informações da oferta turística, assim
como storytelling na prática, dos municípios
integrantes do Programa de Regionalização do
Turismo e esteja conectada ao portal promocional
do "SP Pra Todos"

Prioridade 4

Competitividade
e Mercado 3.18

Investir em plataformas de banco de dados e
sistemas de gestão centralizados com
metodologias unificadas e operacionalizadas em
cooperação entre as esferas estadual e regional
relacionada a indicadores para monitoramento da
atividade turística (foco em indicadores de fácil
mensuração e comuns às diferentes RTs)

Prioridade 4

Governança
regional 2.2

Elaborar cartilhas ou manuais, com linguagem
visual e acessível, para tratar dos objetivos, papéis
e resultados esperados (incluindo aqueles de
curto prazo) com a regionalização para divulgação
aos atores que atuam com o turismo nas regiões

Prioridade 4

Política de
Regionalização 1.6

Reativar o Conselho do Turismo Regional Paulista
(criado pelo Decreto nº 50.600/2006) com
representação dos interlocutores regionais das
IGRs, realizando as alterações cabíveis no decreto,
caso necessário

Prioridade 4

53

Política de
Regionalização 1.10

Articular consulta formal ao TCE para
reconhecimento da política nacional e estadual
de turismo, permitindo o repasse de recursos
entre as esferas (importante verificar a
interpretação do estado para a Lei nº 13.019/2014
que estabelece o regime jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações
da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação)

Prioridade 4

Governança
regional 2.6 Disponibilizar plataformas de boas práticas e

estímulo ao trabalho em rede pelas IGRs Prioridade 4

Governança
regional 2.7

Estruturar programa de residentes em turismo,
que proponha um período de residência de 02
anos de recém-formados em cursos de turismo
provenientes de universidades estaduais e
federais, em IGRs e na área técnica do programa
de regionalização da SETUR/SP, com fins de
formação de corpo técnico qualificado para atuar
no desenvolvimento do turismo regional do
Estado

Prioridade 4

Governança
regional 2.4

Criar premiação para as IGRs paulistas, em relação
a aspectos como gestão e governança, práticas
inovadoras, desenvolvimento de produtos,
realização de parcerias, promoção regional,
práticas sustentáveis, consolidando os resultados
em manual de boas práticas na gestão do turismo
regional

Prioridade 4

Governança
regional 2.12

Elaborar boletim informativo trimestral (a
exemplo dos desenvolvidos pelo CIET) sobre o
turismo nas regiões

Prioridade 4

54
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A partir do momento que o Governo de São Paulo entende ser necessário organizar a 
política estadual de regionalização e dá o importante passo de construção do Plano 
de Regionalização do Turismo, este assume a liderança na condução da estratégia de 
desenvolvimento turístico regional.

Podem, portanto, ser considerados como atores  do Modelo de Gestão do Programa de 
Regionalização do  Turismo do Estado de São Paulo:

MODELO DE GESTÃO

Nesse sentido, compete à SETUR/SP:

Vale  destacar   que  uma  IGR 
pode    ter    diferentes formatos, como 
associações, fóruns, conselhos, agências 
de desenvolvimento, dentre outros. O 
importante é que o formato dê autonomia 
para a gestão e execução de suas atividades, 
com participação ativa de entes públicos e 
privados e com flexibilidade na formação 
de seu arranjo institucional. A IGR deve 
caminhar no sentido de se habilitar a 
celebrar instrumentos de parceria e 

• Promover a política de regionalização 
de forma estratégica, por meio 
do planejamento, coordenação, 
implantação, acompanhamento e 
avaliação da política de regionalização; 

• Formular diretrizes para o 
desenvolvimento de ações, planos 
e programas que fortaleçam a 
regionalização. 

• Apoiar as IGRs e municípios no 
desenvolvimento de um trabalho 
regionalizado, por meio da criação 
de políticas que fortaleçam a 
regionalização;

• Estimular que os processos de 
promoção e comercialização do Estado, 
estejam alinhados à leitura regional;

• Apoiar a capacitação do poder 
público municipal, da sociedade 
civil organizada e demais entidades 
empresariais dos municípios em temas 
afins e transversais a regionalização e a 
gestão do turismo nos territórios. 

A Instância de Governança Regional (IGR) é 
a entidade civil composta  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. 

Assim, compete às IGRs:

• Cooperar em mútua colaboração com 
a Secretaria de Estado de Turismo e 
Viagens;

• Executar as políticas públicas de 
desenvolvimento do setor turístico 

em sua região, com visão para a 
sustentabilidade.

• Propor, analisar e monitorar as políticas, 
planos e projetos na área do turismo.

• Fomentar os processos de promoção 
e comercialização da região, alinhado à 
leitura regional;

• Apoiar a capacitação do poder público 
municipal, da sociedade civil organizada 
e demais entidades empresariais 
dos municípios em temas afins e 
transversais à regionalização e à gestão 
do turismo nos territórios;

• Captar projetos e recursos com fins de 
atendimento às demandas regionais;

• Formalizar os critérios de participação 
dos municípios junto a entidade;

Formalizar os critérios de participação 
dos municípios junto à entidade;

• Dispor de corpo técnico capacitado 
para gerir as atividades da IGR e orientar 
os municípios;

• Ter um planejamento de 
desenvolvimento regional e um plano 
de atividades anual;

• Articular com outras entidades 
que atuam   com   o turismo ou 
áreas correlatas na região para 
estabelecimento de parcerias e ações 
integradas e/ou alinhadas.

Promover e institucionalizar 

a política de regionalização 

e fomentar o 

desenvolvimento turístico 

regional paulista

Organizar, desenvolver 
e promover o desen-
volvimento do turismo 
sustentável nas RTs em 
articulação com setores, 
empresariais, governa-
mentais e sociedade civil

Apoiar a implemen-
tação de ações voltadas 
ao desenvolvimento 
regional do turismo em 
seus territórios, em co-
operação com os demais 
municípios da RT

SETUR/SP
INSTÂNCIA DE 
GOVERNANÇA 
REGIONAL - IGR

ÓRGÃOS MUNICI-
PAIS DE TURISMO 
E SEUS CONSEL-
HOS
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repasse de recursos e ter uma estrutura 
organizacional e equipe próprias. O 
formato escolhido deve também conferir 
legitimidade representativa à IGR do ponto 
de vista jurídico. Cabe à região turística 
diante de suas características escolher o 
melhor arranjo para a sua realidade.

No caso dos consórcios, vale ponderar 
aqui o número significativo de regiões 
paulistas que têm como IGR consórcios, 
sejam eles multifinalitários ou exclusivos 
para o turismo. Esse ponto é especialmente 
importante no estado de São Paulo, uma vez 
que há um programa estadual de incentivo 
à formação de consórcios intermunicipais (o 
SP+Consórcios), para facilitar a interlocução 
entre o governo do estado e os municípios. 

Se por um lado é importante que o turismo 
se integre a outros setores sendo o consórcio 
uma forma de aproximar o turismo de outras 
realidades, por outro os consórcios públicos 
não preveem participação ativa e legítima do 
setor privado, um dos elos mais importantes 
na cadeia produtiva do turismo. Essa 
característica dificulta o reconhecimento da 
governança junto ao Ministério do Turismo 
para o Mapa do Turismo Brasileiro, uma vez 
que a política nacional prevê governanças 
cujas decisões tenham participação ativa do 
setor privado. 

A alternativa encontrada pela SETUR/SP 
foi orientar a criação de conselhos, fóruns 
ou câmaras temáticas que preveem a 
participação do setor privado e sociedade 
civil e se associem aos consórcios, trazendo 
a voz dos outros setores para a organização 
centrada no poder públicos. Acredita-se 
que evoluir para que essas organizações 
– conselhos, fóruns ou câmaras técnicas 
vinculadas aos consórcios – atuem não 
apenas com uma função consultiva, mas 
também deliberativa e orientativa da 
atuação do consórcio em relação ao turismo 

possa ser o caminho que mais se adeque à 
realidade de São Paulo.

Por fim, aos órgãos municipais de 
turismo e seus conselhos, compete: 

• Cooperar em mútua colaboração com a 
IGR e a Secretaria de Estado de Turismo 
e Viagens;

• Executar as políticas públicas de 
desenvolvimento do setor turísticos em 
seu território;

• Debater, promover e formular propostas 
de ação para o desenvolvimento do 
turismo municipal;

• Fomentar os processos de promoção e 
comercialização do município;

• Apoiar o desenvolvimento de ações e 
projetos regionais. 

REFERENCIAL PARA 
RECONHECIMENTO DE 
RTS E IGRS
Um outro aspecto relevante para a 
organização do PRT em São Paulo é 
o estabelecimento de critérios para o 
reconhecimento de RTs e IGRs pela SETUR/
SP, enquanto liderança e indutora do 
processo de desenvolvimento turístico 
regional. Entendendo que um processo de 
evolução e amadurecimento é importante 
para adaptação de ambas as partes (SETUR/
SP e IGRs), propõe-se um modelo3 que vai 
adquirindo novas exigências à medida que 
o programa for avançando:

3. As sugestões podem ser adaptadas a partir da 
implementação e/ou de discussões com atores regionais 
do turismo paulista

• Existência de órgão ou entidade municipal responsável pela pasta 
de turismo

• Esistência de dotação orçamentária destinada ao turismo, por meio da 
apresentação da LOA e do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD)

•  Possuir no mínimo, um prestador de serviços turísticos com cadastro 
obrigatório no MTur (Cadastur)

• Comprovar a existência de Conselho ou Fórum de Turismo Ativo (com 
ato normativo da criação, ata de posse e ata das duas últimas reuniões 
realizadas)

• Apresentar termo de adesão, de forma espontânea e formal, ao PRT

Referencial para reconhecimento de RTs e IGRs:

Critérios MTur

ANO 1

CRITÉRIOS PARA MUNICÍPIOS PAULISTAS INTEGRAREM AS RTS

ANO 3 ANO 5

Ser certificada pela SETUR/SP como integran-
te da política de regionalização do Estado, 
como critérios:

• Ser constituída por, no mínimo, 5 municípios* 
de uma mesma região (limítrofes ou próximos), 
com afinidades históricas, culturais, econômicas 
e/ou geográficas

• Constituir uma IGR específica para a região 
turística, em formato de conselho, fórum ou en-
tidade sem fins lucrativos, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento sustentável do tur-
ismo, com  sede social no Estado (apresentação 
de ata de constituição ou formalização via CPNJ)

• Indicar um responsável técnico, cujo papel será 
de interlocução junto à SETUR/SP

*Os municípios poderão integrar apenas uma 
região turística (apesar de poderem integrar 
produtos turísticos em parceria com outras 
regiões e municípios)

**Casos excepcionais poderão ser avaliados pela 
equipe da SETUR/SP

Incluir como critérios da certificação:

• Estar legalmente constituída há um ano a con-
tar da data de registro do Estatudo Social, como 
entidade sem fins lucrativos, com a finalidade 
de promover o desenvolvimento sustentável do 
turismo, com sede social no Estado (apresen-
tação de ata de constituição, etc)

• Possuir um profissional graduado ou especial-
izado em turismo como responsável técnico pe-
las ações desenvolvidas pelas IGRs

• Apresentar plano estratégico do turismo re-
gional aprovado formalmente pela entidade

• Apresentar lista das entidades e contribuintes 
da IGR, com suas respectivas funções

• Comprovar regularidade jurídica

• Comprovar gestão financeira sustentável que 
garanta a atividade da entidade e a continui-
dade das ações planejadas

Incluir como critérios da certificação:

• Inserir dados de oferta e gestão pública munici-
pal em sistema do Estado de São Paulo

• Ter portal promocional da região constituído, 
que contemple atrativos e serviços, focado na 
promoção regional, alinhado com a estratégia 
promocional do Estado de São Paulo

• Comprovação de captação de recursos para 
implementação de projetos voltados ao desen-
volvimento turístico da RT

• Monitoramento de dados relacionados à ofer-
ta e demanda turística da RT sob orientação da 
SETUR/SP
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O Plano de Regionalização do Turismo do 
Estado de São Paulo não se encerra na sua 
entrega. Sua finalização marca o início de 
uma nova fase, dinâmica e cheia de desafios, 
que é a sua implementação. 

Trabalhar para execução prática de 
um planejamento é tarefa complexa e 
demanda esforços múltiplos, que vão desde 
à priorização da estratégia política pelo 
Governo do Estado até a sua apropriação 
pelas instâncias regionais e municipais, 
assim como o envolvimento dos atores 
da iniciativa privada e da sociedade 
civil dos territórios. Fortalecer parcerias, 
construir novas relações, compartilhar as 
responsabilidades e, principalmente, agir 
e executar, transformando o planejamento 
em ações concretas são alguns dos desafios 
a serem enfrentados.

Ainda que este plano tenha um foco 
muito direcionado ao mercado e ao 
aprimoramento da competitividade nas 

regiões turísticas paulistas, uma atenção 
especial à política e ao fortalecimento e 
profissionalização da gestão e governança 
regionais é necessária para que o Programa 
de Regionalização do Turismo em São Paulo 
avance e conquiste resultados efetivos, na 
dimensão que o vanguardismo do estado 
ocupa em tantas áreas econômicas e sociais 
no cenário nacional.

Por fim, destaca-se que, por ter um caráter 
estratégico, a implementação do plano 
demandará detalhamentos operacionais, 
relevantes para que as iniciativas-chave 
sejam transformadas em atividades 
específicas. É importante ponderar, contudo, 
que o plano deve ser entendido como um 
instrumento dinâmico de planejamento, 
cuja execução poderá demandar ajustes ou 
complementações, respeitando, contudo, a 
estratégia estabelecida.
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