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Resumo: O processo de regionalização do turismo estruturado na participação de governanças 
locais pode criar elos de colaboração entre público-privado na construção e manutenção da atividade 
turística. O objetivo do presente estudo é analisar a rede de cooperação criada pela Associação de 
Turismo da Serra Nordeste, Governança Regional (Atuaserra) na implantação e manutenção da 
regionalização do turismo na realidade da Microrregião Uva e Vinho da Serra Gaúcha. A estrutura de 
análise empregada está alicerçada no conceito de rede geográfica e suas dimensões organizacional, 
temporal e espacial. Como procedimentos de investigação foram utilizados dados bibliográficos, 
documentais e a realização de entrevistas focais envolvendo sujeitos tipos. A análise da rede criada 
pela Atuaserra identifica a governança regional como importante instância de mediação entre o 
público e o privado e reforça o trabalho em rede e a gestão compartilhada como elementos 
essenciais no desenvolvimento regional do turismo. 
 
 
Palavras-chave: Redes. Turismo. Governanças. Desenvolvimento regional.  
 
 

Introdução 

 

A falta de empreendedorismo e articulação entre instituições governamentais e 

privadas pode levar a inviabilização da criação ou manutenção de regiões turísticas, 

implicando no processo de regionalização do turismo. Compreendendo a importância dos 

atores locais para consolidação das distintas regiões turísticas que compõe o território 

brasileiro, em 2004 o Ministério do Turismo lançou o Programa Regionalização do Turismo – 

Roteiros do Brasil que tornou-se uma política estruturante para política Nacional do Turismo. 
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A principal estratégia do Programa de Regionalização está centrada articulação em 

rede dos atores locais, onde as governanças regionais assumem o papel de instâncias 

mediadoras do processo de regionalização do turismo, reunindo em sua esfera 

representatividades do poder público e dos atores privados. Portanto, estudo tem como 

objetivo analisar a rede de cooperação criada pela Associação de Turismo da Serra 

Nordeste, Governança Regional (Atuaserra) na implantação e manutenção da 

regionalização do turismo rural na realidade da Microrregião Uva e Vinho da Serra Gaúcha. 

Considerando o turismo uma prática social e, portanto, de dimensão espacial que 

agrega elementos de ordem material e imaterial, a rede de colaboração criada pela 

Atuaserra foi analisada pela descrição do que seria a dimensão de ordem organizacional, 

temporal e espacial da rede geográfica proposta por Côrrea (2010). 

Como procedimentos de investigação foram utilizados dados bibliográficos, 

documentais e entrevistas semiestruturadas. Partindo da análise de dados secundários, foi 

estabelecida uma amostragem não probabilística intencional que identificou sujeitos tipo/ 

informantes qualificados que pudessem representar e fornecer informações a respeito do 

caso estudado. 

Em atendimento ao objetivo proposto, o presente estudo apresentará no seu tópico 

primeiro uma breve contextualização da regionalização do turismo e a relevância do 

entendimento das redes e das governanças locais, a segunda seção irá detalhar o 

entendimento metodológico utilizado pelo estudo, a terceira parte apresentará a análise e 

descrição da rede criada pela Atuaserra e a última seção apresentará as considerações 

mais pertinentes identificadas na análise da rede da Atuaserra. 

 

Redes e Governança na regionalização do turismo 

 

Compreendendo a importância dos atores locais para consolidação das distintas 

regiões turísticas que compõe o território brasileiro, em 2004 o Ministério do Turismo lançou 

o Programa Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que tornou-se uma política 

pública territorial com o Plano Nacional do Turismo (2003-2007) o Programa foi 

aperfeiçoado com a estratégia de definição dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento 
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Turístico Regional, priorizados pelo Plano Nacional do Turismo 2007-2010 e atualmente as 

avaliações das ações executas estruturaram o atual Plano Nacional de Turismo 2013-2016.  

De acordo com o Ministério do Turismo  

 
Na sua concepção filosófica e conceitual, o Programa de Regionalização do 
Turismo não sofre alterações. Os ajustes propõem qualificar a concepção 
estratégica, as ferramentas de gestão e incorporar mecanismos de fomento 
capazes de provocar e promover concepções inovadoras ao enfrentamento 
das fragilidades diagnosticadas. (Ministério do Turismo - MTur, 2013, p.20) 

 

O Plano Nacional do Turismo 2007- 2010 mantêm a estratégia de ampliar o diálogo 

entre sociedade e poder público para construção de propostas de redução de desigualdades 

sociais e desenvolvimento das qualidades regionais. Consolidando uma gestão 

descentralizada e participativa o trabalho em rede é uma estratégia que se faz presente no 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, como ferramenta de 

cooperação na gestão do turismo.  

A atuação em rede descentraliza as ações voltadas para o turismo, reduz os custos 

operacionais da atividade e potencializa as vantagens locais. Desta forma, a organização 

em rede seria uma importante estratégia para regionalização de áreas turísticas, pois 

envolve os atores locais no processo de construção da identidade das áreas turísticas e ao 

mesmo tempo cria vantagens competitivas.  

 

No contexto do turismo, Redes são iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento da cultura associativa e participativa muitas vezes já 
existente na comunidade, embora nem sempre percebida. Seu maior 
desafio é fortalecer a capacidade de relacionamento do ser humano com 
seus semelhantes. Na prática, o objetivo da Rede para o turismo é fazer 
com que seus integrantes, as pessoas – físicas ou jurídicas – consigam 
colaborar entre si, compartilhar conhecimentos, capacitar-se, dividir riscos e 
responsabilidades, conquistar novos mercados, reduzir custos, qualificar 
produtos e serviços, e ainda desfrutar do acesso às novas tecnologias 
(Mtur, 2007a, p. 17). 

 

A instância que realiza articulação em rede das iniciativas para o turismo é a 

Governança Regional, pois reúne os atores da sociedade e o poder público na gestão das 

ações turísticas. 
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De acordo com Ckagnazaroff e Abreu (2009) no Brasil o conceito de governança 

ganha mais atenção na década de 1990 com a reforma do aparelho estatal “Um dos 

aspectos desta reforma se refere à municipalização e ao fortalecimento do governo local. A 

partir desse processo, tem se estabelecido novos formatos de relação entre governo local e 

sociedade” (Ckagnazaroff & Abreu, 2009, p. 7). 

No Ministério do Turismo a orientação para uma gestão descentralizada, tendo como 

foco a municipalização das ações, se fez presente no Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo lançado em 1994 e que venho orientar as diretrizes para o 

Programa de Regionalização do Turismo.  

No processo de regionalização do turismo a governança regional é definida como 

“uma organização com participação do poder público e dos atores privados dos municípios 

componentes das regiões turísticas, com o papel de coordenar o Programa em âmbito 

regional” (Mtur, 2007b, p.16). 

As governanças regionais no processo de regionalização do turismo são 

“responsáveis pela definição de prioridades, pela coordenação das decisões a serem 

tomadas, pelo planejamento e execução do processo de desenvolvimento do turismo na 

região turística”. (Mtur, 2007b, p.16). 

O ministério do turismo delega para as governanças o papel de intermediar as ações 

de turismo nos municípios da região e com a esfera estatal. A Figura 1 mostra a 

organização da gestão compartilhada. 
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Figura 1- Gestão compartilhada do Programa de Regionalização do Turismo 
Fonte: Brasil – Mtur (2013) 

 

A interlocução realizada pelas instâncias de governança regional é alicerçada no 

trabalho articulado em redes. Embora o conceito de redes no entendimento do Ministério do 

Turismo seja conectar ações que estimulem a cultura associativa e participava, as redes 

sociais de colaboração possuem uma materialidade real e espacial de suas ações.  

O estudo das redes aplicado a uma determinada atividade é imprescindível e é na 

rede geográfica e suas múltiplas escalas de ação que se pode realizar uma análise mais 

ampla para entender como se organiza territorialmente o trabalho.  

A atividade turística articula redes sociais, econômicas e políticas que especializadas 

ganham dimensão geográfica, por exemplo, a rede de hotéis, agências e pontos turísticos, 

são elementos espaciais localizáveis, ou seja, fixos que estabelecem inúmeras relações 

com os fluxos de informação, capital, poder. 



 

6 

Para Corrêa (2012) a rede geográfica é uma construção social projetada 

espacialmente, portanto, a atividade turística e suas redes podem ser analisadas de forma 

integrada de acordo com a dimensão organizacional temporal e espacial, propostas por 

Corrêa (2010). A próxima secção apresentará a metodologia empregada para análise da 

rede de atuação da Governança Regional: Associação de Turismo da Serra Nordeste 

(Atuaserra). 

 

Análise da atividade turística sob o viés da rede geográfica 

 

A estrutura de análise proposta para atividade turística utilizará o modelo das 

dimensões da rede geográfica apresentadas por Corrêa (2010). As dimensões propostas 

são a organizacional, temporal e espacial Figura 2. 
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Figura 2 - Sistema da atividade turística através das dimensões da rede geográfica 
Fonte: adaptado de Corrêa (2012) 
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Adaptação: Rodrigues, S. De L. 

Para atender o objetivo proposto de analisar a rede de cooperação criada pela 

Atuaserra, foi utilizada uma metodologia qualitativa, alicerçada na análise documental, 

bibliográfica e o emprego de entrevistas semiestruturadas.  

A análise documental consistiu no levantamento e avaliação de documentos como 

relatórios escritos, documentos administrativos, documentos internos, artigos que 

aparecerem na mídia de massa, na home page da Atuaserra. 

Partindo da análise de dados secundários, foi estabelecida uma amostragem não 

probabilística intencional descrita por Richardson (1999) como uma representação onde 

seus elementos  

  

[...] relacionam-se intencionalmente de acordo com certas características 
estabelecidas no plano das hipóteses formuladas pelo pesquisador. Se o 
plano possuir características que definam uma população, é necessário 
assegurar a presença do sujeito tipo. Desse modo, a amostra intencional 
apresenta-se como representativa do universo. Entende-se por sujeitos-
tipos aqueles que representam as características típicas de todos os 
integrantes que pertencem a cada uma das partes da população 
(Richardson et al.,1999, p. 161). 

 

O critério utilizado para selecionar os sujeitos tipos ocorreu em concordância com a 

função e a trajetória de atuação direta ou indiretamente no âmbito da Atuaserra, portanto, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com secretário de turismo de Garibaldi 

empresário local e diretora executiva da Atuaserra.  

Por tratar de um estudo de caráter predominantemente qualitativo Alves e Dias da 

Silva (1992) destaca que os estudos preferencialmente devem privilegiar propostas de 

entrevistas definidas como semiestruturadas. O instrumento de entrevista contemplou a 

dimensão organizacional, temporal e espacial que compõe o sistema de análise da rede 

geográfica.  

Como se trata de apreender elementos subjetivos na condução das entrevistas foram 

realizadas observações não planejadas que segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 194). “[...] 

consiste em recolher e registrar fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios 

técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas”.  
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O próximo tópico apresentará resumidamente a descrição dos principais elementos da 

rede formada pela Atuaserra.  

 

Análise da rede de Governança Regional Atuaserra 

 

O primeiro tópico proposto nas dimensões de análise consiste na dimensão 

organizacional que por sua vez faz referência aos agentes sociais da rede, a natureza dos 

fluxos, a função e a finalidade, existência, construção, formalidade e organicidade. A 

segunda dimensão é a temporal ligada à frequência dos fluxos, portanto, começaremos a 

análise pela descrição temporal e contextualização da Atuaserra onde serão contemplados 

também os aspectos presentes na dimensão organizacional. 

A Atuaserra surgiu a partir da necessidade de resgatar as ações turísticas na Região 

da Serra Gaúcha em específico a Microrregião denominada Uva e Vinho. A referida região 

até a década de 1950 se destacava como local de veraneio, no entanto, com a construção 

de rodovias que deram acesso ao litoral a região deixa de ser um ponto atrativo. As 

secretarias de turismo preocupadas com o declino atrativo da região buscaram se reunir 

para promover o turismo na microrregião Uva e Vinho. Existem registros segundo a diretora 

executiva da Atuaserra que remetem ao ano de 1972 onde na região Uva e Vinho as 

secretarias de turismo já se reuniam sistematicamente para discutir e executar as ações de 

turismo, no entanto, oficialmente a temporalidade da rede da Atuaserra data oficialmente do 

ano de 1985 com a iniciativa de onze secretarias de turismo Caxias do Sul (primeira sede da 

Associação), Antônio Prado, Flores da Cunha, Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, 

Veranópolis, Serafina Corrêa, Nova Prata, Guaporé e São Marcos. Em 1995 a Atuserra 

contava com 19 municípios e em 1997 amplia seu público associado passando a contar com 

a participação da iniciativa privada através dos Centros de Indústria e Comércio, Sindilojas e 

CDLs, Sindicatos de Hotéis Restaurantes Bares e Similares da Região. Os agentes sociais 

que fazem parte da rede da Atuaserra são o poder público através das secretarias de 

turismo e os empreendimentos privados. A Atuaserra consiste em uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), ou seja, ela possui verbas do poder público, 

mas a gestão é privada, a sustentação financeira da Atuaserra provem dos entes 
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associados, verbas de projetos municipais, estaduais e federais e contribuição da iniciativa 

privada. 

A rede da associação se originou de uma necessidade de resgatar o turismo na 

região e ganha um cunho estratégico, ou seja, planejado a partir do momento que busca 

articular público e privado na intervenção de ações turísticas para região. Em 1997 em 

decorrência das iniciativas de municipalização das ações do turismo iniciadas em 1994 com 

o Programa de Municipalização do Turismo a Atuaserra consolida a Governança Regional e 

a partir de 2007 com o Plano Nacional do Turismo as governanças passam a fazer parte da 

estrutura de gestão do turismo 

Agregando em sua dimensão organizacional agentes do setor público e privado 

atuando formalmente desde 1985 na gestão e execução das ações turísticas a rede criada 

pela Atuaserra se concretiza espacialmente em várias escalas espaciais de atuação levando 

em consideração a natureza das ações realizadas. 

Segundo Estatuto Social da Atuserra (2009) a finalidade principal da associação é a 

promoção, coordenação, qualificação, capacitação e sensibilização do desenvolvimento do 

turismo regional, buscando fomentar a sustentabilidade ambiental, cultural e 

socioeconômica, resguardando a observância da livre iniciativa e liberdades fundamentais 

para todos. 

De acordo com os dados fornecidos pela Atuaserra até fevereiro de 2014, os agentes 

sociais da sua rede, ou seja, o público associado e parceiro é sistematizado em 24 

secretarias de turismo dos municípios de Antonio Prado, Barão, Bento Gonçalves, Carlos 

Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Cotiporã Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, 

Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do 

Sul, Protásio Alves, Santa Teresa, Santo Antonio do Palma, São Marcos, Serafina Corrêa, 

Veranópolis, Vila Flores. A Figura 2 mostra a dimensão espacial da rede da Atuaserra em 

termos absolutos, ou seja, a localização dos municípios que estão na Microrregião Uva e 

Vinho associados à Atuaserra. 
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Elaboração: Rodrigues, S. De L. 
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A rede de abrangência territorial da Atuaserra está centralizada na cidade cede da 

Atuaserra, ou seja, Bento Gonçalves, configurando uma rede de característica solar, onde o 

centro emissor propaga suas ações para os municípios da região, ou seja, independente 

dos municípios serem associados da Atuaserra, os benefícios da ação da governança se faz 

presente nos 28 municípios da microrregião Uva e Vinho. 

Além dos municípios associados a Atuaserra conta com 14 entidades  e 17 parceiros 

divididos entre instituições de ensino, órgãos governamentais e iniciativa privada. O Quadro 

1- sistematiza os agentes sociais da rede da Atuaserra. 

Quadro 1- Agentes sociais da rede da Atuaserra. 

Associados Parceiros 

Secretarias de Turismo dos municípios de: 
Antonio Prado, Barão, Bento Gonçalves, Carlos 
Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Cotiporã 
Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, 
Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, 
Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, 
Protásio Alves, Santa Teresa, Santo Antonio do 
Palma, São Marcos, Serafina Corrêa, 
Veranópolis, Vila Flores 

Instituições de Ensino: 

-Faculdade de Integração do Ensino 

Superior do Cone Sul (FISUL); 

-Universidade de Caxias do Sul (UCS);  
-Complexo de Ensino Cenecista; 
 -FEEVALE; 
-Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS); 

Entidades privadas: 
-Associação dos Centros de Compras da Serra 
Gaúcha; Associação do Comércio, Indústria e 
Serviços de Carlos Barbosa, Associação 
Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de 
Casca;Associação Comercial e Industrial de 
Veranópolis; Associação de Joia e Lingeries de 
Guaporé; Associação das Pequenas e Médias 
Empresas de Garibaldi; Associação de 
Produtores dos Vinhos dos Altos Montes; Bento 
Convention Bureau, Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Nova Prata; Câmara de Indústria, 
Comércio, Serviços e Agropecuária de Antônio 
Prado; Câmara de Indústria e Comércio de 
Garibaldi;Câmara Cultural da Indústria, Comércio 
e Serviços de Nova Prata, Sindicato de Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares de Garibaldi; 
Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Similares Região Uva e Vinho;  Sindilojas Nova 
Prata  

Organizações privadas: 
-Aventura Serra Gaúcha; 
-Instituto Marca Brasil; 
-Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin); 
-Caminhos do Sertão Cicloturismo; 
-Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares) Região Uva e Vinho 
(SHRBS); 
 -Fundação Proamb; 

 

Fonte: Documentos e entrevistas Atuaserra (2014) 
Elaboração: Rodrigues, S. De L. 
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Em articulação com os entes associados a Atuaserra como instância de governança 

regional busca executar projetos no âmbito social na esfera da educação ambiental, 

patrimonial, cultural como o Projeto Pulando Janelas, projetos do Programa Nacional de 

Aceleração do Crescimento (PAC), infraestrutura como a sinalização turística, projetos 

voltados para o fortalecimento de rotas turísticas, agroindústria e artesanato local, como o 

Projeto Fortalecendo o Roteiro Vales da Serra, Projeto Tecendo Fios, Embutidos da Serra 

Gaúcha. De acordo com a diretora executiva da Atuaserra, o foco principal do trabalho 

desenvolvido é a educação e qualificação da população, buscando dinamizar a ação 

turística de forma integrada com as esferas sociais econômicas e ambientais. 

O papel estratégico da Atuaserra como governança consiste em ser uma estância 

que faz parte da gestão da Política Nacional do Turismo e que tem a função de mediar as 

ações entre o público e o privado realizando o processo de validação dos projetos regionais 

de turismo, nesse processo, de acordo com o entendimento dos entrevistados o trabalho 

descentralizado dos poderes e as ações articuladas em redes são elementos essenciais.  

O trabalho de análise da rede da Atuaserra demanda um desdobramento mais 

detalhado, considerando a dimensão temporal e espacial das ações promovidas e executas 

pela governança no âmbito da microrregião Uva e Vinho, onde Bento Gonçalves sede da 

Atuaserra consiste em um dos 65 destinos indutores do turismo regional. 

 

Conclusões 

Considerando que as redes e as governanças locais são elementos estratégicos na 

política Nacional do Turismo estudos que tratem da referida temática podem contribuir na 

para avaliação dos processos de regionalização do turismo  

Portanto, resumidamente ao sistematizar os principais dados da governança regional 

Atuaserra, é possível averiguar que o trabalho realizado desde a década de 1980 hoje se 

consolida regionalmente pela participação integrada do setor público e privado na promoção 

e execução do turismo na região. As entidades associadas e parceiras propagam ações de 

ordem social, ambiental e econômica para toda microrregião Uva Vinho, considerando o 

importante papel estruturador que a Atuaserra executa de mediar instâncias de poder e 

atender as demandas locais. 



 

14 

A pequena exploração feita pelo presente estudo constatou a importância da 

governança regional na estruturação do turismo regional e reforça a orientação do trabalho 

em rede e da gestão descentralizada presente no Plano Nacional de Turismo. 
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