
PROJETO “DESTINOS REFERÊNCIA EM SEGMENTOS TURÍSTICOS”  

 

O Projeto “Destinos Referência em Segmentos Turísticos” é uma iniciativa do 

Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Casa Brasil de Cultura – ICBC e 

operacionalizado por várias entidades representativas dos segmentos turísticos, que 

executaram o projeto em âmbito local. O Projeto tem como premissa a participação 

efetiva dos representantes locais, levando à formação de um Grupo Gestor que 

assume o papel de líder do processo, buscando assim garantir a continuidade da ação 

e a sustentabilidade do Projeto. Propôs desenvolver a gestão do turismo local com 

foco na estratégia de segmentação de produtos turísticos, procurando envolver de 

forma participativa toda a cadeia produtiva relacionada com o segmento elencado. 

Entre seus resultados, obteve-se a consolidação de modelos referenciais que podem 

servir de base para outros destinos com a mesma vocação turística.  

Visando a implementação do Projeto, foram escolhidos 10 destinos brasileiros com 

características diferentes, em regiões diferentes. Agora, suas experiências e práticas 

exitosas devem ser apresentadas e multiplicadas para outros destinos e roteiros que 

integram as regiões turísticas do País.  

A seguir, são apresentados os destinos contemplados, as entidades executoras e os 

segmentos trabalhos:  

Gestão Nacional: Ministério do Turismo  

Gestão Executiva: Instituto Casa Brasil de Cultura -ICBC  

Segmento Turístico Destinos Entidades Executoras  

Turismo cultural Paraty Associação Casa Azul -ACA  

Cinema Brasília Instituto Dharma  

Turismo de Negócios e Eventos  

Região de Ribeirão Preto Convention Bureau  

Turismo de Sol e Praia Jijoca de Jericoacoara SEBRAE/CE  

Estudos e Intercâmbio São João Del Rei BELTA – Associação Brasileira de 

Organizadores de Viagens  

Educacionais e Culturais  

Ecoturismo Santarém ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Turismo de 

Aventura e Ecoturismo  

Turismo de Pesca Barcelos Bureau Brasileiro de Pesca Esportiva  

Turismo Rural Anitápolis, Urubici, Rancho  

Queimado e Santa Rosa de Lima  



Associação Acolhida na Colônia  

Turismo de Aventura Especial  

Socorro Prefeitura Municipal  

AVAPE – Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais  

ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura e Ecoturismo  

Turismo de Aventura Lençóis (Chapada Diamantina)  

ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura e Ecoturismo  
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SEMINÁRIOS DE MULTIPLICAÇÃO  

 

1. REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO  

Os Seminários de Multiplicação do Projeto Destinos Referência serão promovidos pelo  

Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Casa Brasil de Cultura – ICBC.  

 

As Prefeituras e Órgãos Municipais e Colegiados Locais de Turismo dos destinos, com 

a colaboração do Órgão Oficial de Turismo Estadual, SEBRAE’s Regionais e as 

entidades executoras deverão ser envolvidos na organização dos seminários.  

Os grupos gestores locais também deverão ser envolvidos como apoiadores dos 

seminários, a fim de facilitarem a realização dos mesmos.  

Serão realizados seminários de multiplicação nos Destinos Referência, ou seja, 

naqueles contemplados pelo projeto e, também, em alguns outros destinos que 

possuem vocação específica para desenvolvimento de determinado segmento 

trabalhado pelo projeto. Em cada seminário poderá ser abordado um ou dois 

segmentos, a ser definido pelo próprio destino.  

Cada seminário terá a duração de dois dias, sendo composto por palestras, 

apresentações de casos e experiências e visitas técnicas para observação e vivências 

de boas práticas, conforme proposta de programação no item 6 deste documento.  

Por fim, o que se espera é consolidar um modelo de multiplicação das experiências 

propiciadas pelo projeto e disponibilizá-la a todos os destinos interessados em se 

desenvolver, utilizando-se da estratégia da segmentação turística.  

2. OBJETIVOS  



2.1. Objetivo geral  

Disseminar o conhecimento e os resultados obtidos no Projeto “Destinos Referência 

em Segmentos Turísticos”.  

2.2. Objetivos específicos  

-Apresentar orientações básicas acerca dos conceitos e das práticas de segmentação 

e acessibilidade no turismo;  

-Disseminar as boas práticas de estruturação e gestão de produtos/destinos turísticos, 

com foco nos segmentos turísticos da oferta trabalhados pelo Ministério do Turismo e 

desenvolvidos pelo projeto;  
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-Estimular a implantação de boas práticas em outros destinos, com vistas à 

diversificação da oferta turística brasileira por meio da estratégia de segmentação de 

produtos;  

-Formar multiplicadores das boas práticas resultantes da implementação do projeto.  

3. PÚBLICO ALVO:  

-Gestores Públicos, empresários e representantes do terceiro setor, relacionados ao 

turismo, da localidade e de outras regiões turísticas vocacionadas para o segmento de 

estudo;  

-Grupo gestor do Projeto 10 Destinos Referência;  

-Grupo gestor do Destino Indutor do Desenvolvimento Turístico Regional.  

3.1. Estimativa de público esperado: máximo de 50 pessoas (a depender do local de 

realização do Seminário)  

3.2. Sugere-se como convidados:  

3.3.1.Representantes das Secretarias de Estado e Municipais do Meio Ambiente, 

Cultura e outras que tenham interface com o segmento turístico em questão;  

3.3.2. Representantes da Instância de Governança Regional da região turística que o 

destino faz parte, bem como dos Comitês Gestores, no âmbito do turismo;  

3.3.3. Representantes dos SEBRAE’s e SENAC’s regionais;  

3.3.4. Representantes de entidades representativas do setor turístico e do segmento 

turístico em questão (Ex: Associação Brasileira da indústria Hoteleira -ABIH, 

Associação Brasileira das Agências de Viagens – ABAV, Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes -ABRASEL, Sindicato Estadual de Guias de Turismo – 



SINDEGTUR, Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura – ABETA, 

Associação Brasileira de Turismo Rural – ABRATURR etc.)  

3.3.5. Representantes de empresas que prestam serviços turísticos (meios de 

hospedagem, agências e operadoras de turismo, transportadores, bares e 

restaurantes etc.);  

3.3.6. Outros atores relevantes para a estruturação dos segmentos turísticos.  
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4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

Para a realização dos Seminários de Multiplicação do Projeto Destinos Referência, 

propõe-se a distribuição de responsabilidades das instituições que devem ser 

envolvidas diretamente na organização e realização dos mesmos, conforme a seguir:  

4.1. Ministério do Turismo  

-Promover e Articular, juntamente com o ICBC, a realização do Seminário;  

-Disponibilizar as orientações para a realização do Seminário;  

-Disponibilizar técnicos, quando possível, para acompanhamento e avaliação dos 

Seminários.  

4.2. Instituto Casa Brasil de Cultura – ICBC  

-Disponibilizar consultores capacitados para disseminar a metodologia implementada 

pelo projeto e apresentar os casos práticos desenvolvidos, custeando suas despesas 

com transporte, hospedagem e alimentação;  

-Monitorar a organização e a preparação do seminário, bem como a divulgação e 

confirmação dos convidados para participação no seminário;  

-Conduzir os seminários;  

-Custear as despesas referentes a transporte, hospedagem e alimentação de 

representantes dos Grupo Gestores dos destinos referência, quando estes forem 

convidados a darem seus depoimentos em outros destinos;  

-Aportar recursos aos insumos necessários para a execução dos seminários.  

4.3.Órgãos Oficiais de Turismo do Município e/ou Prefeitura Municipal:  

-Realizar a indicação de um técnico para fazer a interlocução com o ICBC e ser 

responsável pela logística para realização dos seminários;  

-Providenciar o local para a realização dos Seminários: Sala com insumos necessários 

para a realização das apresentações (equipe de apoio: assistente de sala e de apoio 

ao manuseio aos equipamentos eletrônicos das apresentações, iluminação, acústica e 

capacidade para aproximadamente 50 pessoas, serviços de café e água).  



-Providenciar material de apoio e os equipamentos necessários para realização dos 

seminários (cadeiras, aparelho de data show; computador com entrada para pen drive; 

bloco de anotações e caneta para cada participante).  

-Apoiar na divulgação e identificação dos convidados para participação no seminário;  
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-Apoiar no envio dos convites e confirmações de presença dos convidados;  

-Apoiar na definição do roteiro da visita técnica a ser realizada, proposta na 

programação do Seminário de Multiplicação;  

-Articular tarifas promocionais e/ou cortesias na hospedagem e alimentação para 

produção do vídeo e participantes a serem convidados para os seminários.  

4.4. Órgão Oficial de Turismo da Unidade da Federação:  

-Providenciar e se responsabilizar pelos traslados dos representantes do Ministério do  

Turismo e do ICBC, quando o Seminário acontecer no interior do Estado, próximo à 

capital.  

*Os representantes do Ministério do Turismo e ICBC informarão ao Órgão Estadual de 

Turismo os horários dos vôos de seus representantes para as providências de 

traslados. Caso o destino seja distante da capital e tenha aeroporto com linha diária 

regular, não será necessário o traslado terrestre.  

-Acompanhar e apoiar o Órgão Oficial de Turismo do Município na organização do 

Seminário, especialmente no envio dos convites e confirmação de presença dos 

participantes.  

*Sugere-se a participação nos Seminários: do Secretário/Dirigente; Interlocutor 

Estadual do Programa de Regionalização do Turismo; técnicos da área de 

Qualificação de Serviços Turísticos e de Segmentação).  

4.5. SEBRAE’s UF e local.  

-Apoiar o Órgão Oficial de Turismo do Município na organização da logística dos 

seminários, identificação dos participantes e divulgação do seminário.  

4.6. Grupos Gestores Locais, entidades parceiras e/ou executoras  

-Apoiar os Órgãos Oficiais de Turismo e/ou Prefeituras Municipais e SEBRAE’s UF e 

local na logística de recepção dos convidados para participação nos seminários: 

articulação com meios de hospedagens locais, alimentação para oferecer cortesia e/ou 

tarifas promocionais para os convidados;  



-Apoiar na definição do roteiro das visitas técnicas propostas na programação do 

seminário;  

-Apoiar na definição do roteiro de filmagem: locações e depoimentos;  

-Apoiar o responsável pela produção das filmagens no agendamento das visitas para 

filmagem e acompanhar a equipe de filmagem;  
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5. PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DE MULTIPLICAÇÃO  

PRIMEIRO DIA  

9h às 9h30  

Abertura do Seminário Representante do Destino Referência;  

-Representante da Secretaria de Turismo do Estado e do Município da multiplicação;  

-Representante da Entidade Executora;  

-Representante do ICBC;  

-Representante do MTur.  

09h30 às 10h15 

Segmentação do Turismo e Formatação de -Representante do MTur ou Produtos 

Segmentados.  

-Apresentação dos conceitos básicos da segmentação (foco em, no máximo, dois 

segmentos);  

-Apresentação sobre formatação de produtos segmentados (focando no mercado, 

canais de distribuição de produtos turísticos, rede de cooperação e agregação de valor 

de produtos com base na economia da experiência e na produção associada ao 

turismo).  

ICBC:  

10h15 às 10h30  

Intervalo  

10h30 às 12h30 

Apresentação do Estudo de Caso do Destino -Representante ICBC  

A visão do representante do ICBC, do destino e do parceiro executor.  

-Representante do Grupo Gestor  



-Representante da Entidade Executora  

12h30 às 14h  

Intervalo para almoço  

14 às 18h  

Visita técnica Vivência atividade turística segmentada (articular com o Comitê Gestor 

Local/Consultores/Entidade Executora a definição de um roteiro tentativo para 

validação do MTur)  

Público-alvo: Convidados de outros destinos ligados ao segmento tema da 

multiplicação  
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14 às 18h 

Assistência técnica para atendimento ao grupo gestor do destino  

Representante ICBC  

SEGUNDO DIA  

9h às 11h00  

Mesa redonda: Apresentação de Estudos de Caso de outros 2 destinos referência  

-Representante do MTur  

-Representante do ICBC  

-Representante do Destino  

Referência convidado;  

11h00 às 13h  

Intervalo para almoço  

13 às 18h  

Visita técnica -Vivência atividade turística segmentada (articular com o Comitê Gestor 

Local/Consultores/Entidade Executora a definição de um roteiro tentativo para 

validação do MTur)  

Público-alvo: Convidados de outros destinos ligados ao segmento tema da 

multiplicação  

14 às 18h  

Assistência técnica para atendimento ao grupo gestor do destino  

Representante ICBC  
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6. CONTATOS  

Coordenadora-Geral de Segmentação: Sáskia Lima  

Coordenador Técnico: Wilken Souto  

Técnica de acompanhamento do Projeto 10 Destinos Referência: Fabiana Oliveira  

Emails: saskia.lima@turismo.gov.br; wilken.souto@turismo.gov.br;  

fabiana.oliveira@turismo.gov.br  

Telefones: (61) 2023-8188 / 8190 / 8178  

 

Coordenadora-Geral de Regionalização: Ana Clévia Guerreiro Lima  

Acompanhamento técnico: Brena Coelho  

Emails: ana.clevia@turismo.gov.br; brena.coelho@turismo.gov.br;  

Telefones: (61) 2023-8130 / 8138  

 

Coordenação Geral do Instituo Casa Brasil de Cultura -ICBC no Projeto 10 Destinos 

Referência em Segmentos Turísticos: Marcelo Safadi  

Coordenação administrativa ICBC: Gustavo Roriz  

Apoio Operacional do projeto: Jairo Mendonça  

Consultora no Segmento de Turismo Cultural em Paraty/RJ: Priscila Vilarinho de 

Menezes.  

Emails: marcelo.articum@gmail.com;gustavo@casabrasil.org.br; 

jairo.mendonca@gmail.com;  

guaráconsultoria.turismo@gmail.com  

Telefones: (61) 81140095; (62) 3942 0228 e 8146 9488; (62) 96118853; (62) 

84177963 


