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PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

 

1. INTRODUÇÃO

A Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S.A. (EMPROTUR) é uma estatal, cuja natureza jurídica é a de
sociedade de economia mista, organizada sob a forma das Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto Estadual no 26.633, de 9 de fevereiro de 2017, e demais legislações
aplicáveis, integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, vinculada à Secretaria de
Estado do Turismo (SETUR).

A EMPROTUR foi criada com o obje�vo de promover e divulgar o Rio Grande do Norte como des�no turís�co
considerando que a a�vidade turís�ca é uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento po�guar.
Importa mencionar, por oportuno, que o interesse pelo turismo e os incen�vos ao seu desenvolvimento
acontecem atualmente em escala global, haja vista a importância que o turismo assume em diversos países
que se fortalecem desenvolvendo-se com sustentabilidade.

Nesse sen�do, o Rio Grande do Norte pelas potencialidades que possui precisa estar inserido no contexto de
fortalecimento da a�vidade do turismo pelo papel de destaque histórico que esta a�vidade já possui no
âmbito estadual, mas principalmente pela enorme capacidade ainda inexplorada. Sendo assim, vislumbrou-se
a importância da EMPROTUR para assumir este papel protagonista de apresentar no âmbito nacional e
internacional as vantagens compe��vas do turismo no território po�guar e, consequentemente, desenvolver
o Estado do Rio Grande do Norte com a geração de emprego e renda somado ao aumento de produção de
bens e serviços para o consumo.

2. MODELO DE GESTÃO

A EMPROTUR, enquanto vetor de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, a par�r de suas ações voltadas ao
fomento do Turismo e a�vidades correlatas, possui compromissos públicos de governança, eficiência,
moralidade e transparência, adotando, para os tempos atuais e para os desafios futuros, prá�cas constantes
de aprimoramento.

O Modelo de Gestão previsto no presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da EMPROTUR
considera o planejamento das a�vidades da Empresa como premissa base para o seu desenvolvimento, visto
que se trata de elemento essencial para que possam ser estabelecidos os planos de operacionalização das
metas prioritárias, as a�vidades de monitoramento e as avaliações de resultados.

3. CONCEITO DA EMPROTUR

A EMPROTUR é a empresa responsável pela promoção e divulgação do Estado do Rio Grande do Norte,
enquanto des�no turís�co, razão pela qual se faz essencial a atuação da Empresa nos eventos de cunho
nacional e internacional para veicular a imagem do Rio Grande do Norte, bem como os seus atra�vos e
potencialidades.

Diante deste contexto e entendendo a necessidade po�guar de crescer e desenvolver cada vez mais o setor
turís�co, a Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S.A (EMPROTUR) atua em parceira com o governo
estadual na implementação de programas de governo que visam ao desenvolvimento e aprimoramento do
turismo do Estado.

A EMPROTUR também é responsável pela administração do Centro de Convenções de Natal (CCN),
especialmente considerando a importância deste equipamento para o turismo po�guar. O Centro de
Convenções de Natal (CCN) é reconhecidamente uma das melhores opções brasileiras para realização dos
mais diversos segmentos de eventos, independentemente do porte que possua.

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPROTUR

O Planejamento Estratégico da EMPROTUR contempla os desafios para os anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, quais sejam:

Consolidar e aumentar o número de turistas no Estado do Rio Grande do Norte;

Aumentar o tempo de permanência dos turistas no Estado do Rio Grande do Norte;
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Diversificar os segmentos turís�cos po�guares;

Incrementar a malha aérea do Rio Grande do Norte;

Fomentar o processo de interiorização do turismo;

Apoiar o trade turís�co po�guar;

Captar eventos que es�mulem o fluxo turís�co do Rio Grande do Norte;

Mi�gar os impactos causados no setor do turismo pela pandemia da COVID-19.

Considerando os desafios que se apresentam para a EMPROTUR é necessário mencionar que já constam no
PPA vigente metas dimensionadas com o intuito de contribuir neste processo, quais sejam:

Ações de promoção e apoio à comercialização do RN;

Apoio à polí�ca e ambiente de planejamento;

Diversificação das ofertas e produtos turís�cos;

Apoio à captação de voos;

Campanhas de promoção do Rio Grande do Norte.

Nesse sen�do, destaca-se, sob a perspec�va do planejamento estratégico, o propósito de que sejam
fomentadas estratégias dis�ntas para determinados segmentos da empresa, razão pela qual esses aspectos
serão apresentados separadamente.

Primeiramente, com relação ao aspecto da comunicação e marke�ng, tem-se as seguintes a�vidades a serem
desenvolvidas:

Campanha de promoção nacional com foco na retomada da a�vidade turís�ca;

Campanha de promoção internacional com foco na retomada da a�vidade turís�ca;

Campanha de promoção específica em mercados emissores;

Fortalecimento do uso das redes sociais como instrumento de divulgação do turismo po�guar;

U�lização de plataformas contemporâneas de veiculação midiá�ca com o intuito de propagar os
atra�vos e potencialidades po�guares.

Em seguida, para contribuir com o es�mulo ao turismo, tem-se as seguintes a�vidades relacionadas aos
eventos:

Apoio à eventos tradicionais a serem realizados nos municípios po�guares;

Apoio à eventos inovadores para o turismo que possuam potencial de es�mular o turismo e atrair novos
públicos ao Rio Grande do Norte;

Par�cipação em eventos e feiras nacionais para promoção do Rio Grande do Norte;

Par�cipação em eventos e feiras internacionais para promoção do Rio Grande do Norte.

Sendo assim, o planejamento estratégico da EMPROTUR abarca os seguintes pilares principais:

Promoção e apoio à comercialização do RN;

Inteligência de dados turís�cos;

Desenvolver e diversificar os segmentos e produtos turís�cos;

Ampliação da conec�vidade e da malha aérea do RN;

Campanhas de marke�ng;

Apoio ao trade turís�co.

Desse modo, a EMPROTUR precisa desenvolver suas ações estratégicas para que possa cumprir com todas as
proposições que constam do presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo. As ações estratégicas da
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EMPROTUR serão:

Qualificação profissional dos colaboradores da EMPROTUR e dos seus principais parceiros no
desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte;

Interiorização do turismo, através de instrumentos que permitam es�mular os atra�vos po�guares, tais
como: fortalecimento de instâncias de governança, atualização de inventário turís�co, ampliação do
turismo interno, e realização de visitas técnicas integradas entre os atores do trade turís�co;

Gestão de processos e pessoas com a o�mização da tramitação processual, elaboração de manuais de
procedimentos internos, e aperfeiçoamento na estrutura tecnológica da EMPROTUR.

A EMPROTUR precisa manter-se vigilante ao planejamento estratégico para que ele possa ser atendido na
integralidade, bem como se faz imprescindível que o presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo
seja periodicamente revisado, com o fulcro de garan�r a sua compa�bilidade com a realidade que se
apresenta ao Rio Grande do Norte, enquanto des�no turís�co.

5. PLANEJAMENTO REVISADO

A EMPROTUR anualmente analisará o presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, oportunidade
em que serão feitas as alterações necessárias, considerando os preceitos relacionados a própria empresa,
bem como ao turismo po�guar. Além disso, não se pode desconsiderar a importância de que este processo
seja feito de maneira responsável, para que possa ser realizada uma análise de resultados eficiente e
propulsora de novas metas e obje�vos a serem alcançados.

O Planejamento deve ser con�nuo e constantemente revisado com a par�cipação dos Administradores e dos
colaboradores, preferencialmente em caráter imersivo, e com a par�cipação de atores externos que possam
contribuir com o processo. Nesse contexto, o planejamento da EMPROTUR deverá ser baseado na força do
melhor argumento, razão pela qual se deve pres�giar o debate de maneira horizontal, desde que respeitadas
as responsabilidades hierárquicas e estruturais �picas.

Por conseguinte, almeja-se es�mular as discussões com a criação de ambiente propício para que surjam novas
ideias, soluções e elementos inovadores que possam garan�r a máxima eficiência nas a�vidades
desenvolvidas pela EMPROTUR.

6. PLANO DE NEGÓCIOS

O Plano de Negócios da EMPROTUR para o ano de 2023 está voltado para a estruturação do turismo do
Estado do Rio Grande do Norte, a par�r da retomada da economia e do setor pós-pandemia, com a atração e
realização de inves�mentos no turismo po�guar, inclusive com a criação e aperfeiçoamento de atra�vos,
equipamentos e serviços turís�cos. Com o obje�vo de promoção turís�ca po�guar é primordial a divulgação
do des�no buscando aumentar o número e a permanência dos turistas no território po�guar, através de
divulgação comercial, par�cipação em feiras e eventos nacionais e internacionais, e ações de marke�ng
tradicional e nas novas plataformas.

O atual Plano de Negócios pressupõe o desenvolvimento das relações com os stakeholders da EMPROTUR,
especialmente os governos federal, estadual e municipais, bem como o trade turís�co e os prestadores de
serviços. O es�mulo ao desenvolvimento do turismo po�guar perpassa por uma maior qualidade da prestação
dos serviços atrelada a agilidade no atendimento.

Não se pode desconsiderar que é fundamental o diálogo republicano e coopera�vo com o trade turís�co
visando atender as demandas do segmento com o fulcro de ampliar o fluxo turís�co e a permanência de
turistas no Estado do Rio Grande do Norte.

Evidentemente que, quando se trata de plano de negócios, é de fulcral importância que sejam mencionadas
as principais fontes de receita e de despesa da EMPROTUR. Nesse sen�do, tem-se que as principais fontes de
receita são oriundas do Estado do Rio Grande do Norte e da locação do Centro de Convenções de Natal (CCN),
enquanto que as principais fontes de despesa são com os colaboradores da EMPROTUR, juntamente com os
fornecedores de produto e os prestadores de serviço contratados.

7. ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

A Estratégia de Longo Prazo da EMPROTUR deve considerar os riscos a serem analisados e as oportunidades a
serem aproveitadas para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.
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Alguns fatores de risco são inerentes à atuação de uma empresa que busca es�mular o turismo no seu Estado,
dentre as quais se pode mencionar:

riscos operacionais relacionados as falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas,
infraestrutura e sistemas;

riscos legais relacionados a possíveis alterações legisla�vas ou norma�vas que possam comprometer as
a�vidades da empresa, além da possibilidade de sofrer penalidades legais e/ou administra�vas em
decorrência do não cumprimento de normais, leis e regulamentos em vigor;

riscos financeiros relacionados a atrasos de pagamentos para manutenção e funcionamento da
empresa, falta de monitoramento dos recursos orçamentários e financeiros ou eventos que possam
comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de compras e
contratações;

riscos estratégicos relacionados a eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos obje�vos
estratégicos da empresa, caso venham ocorrer, incluindo o risco comercial, tais como a insuficiência de
inves�mentos públicos em infraestrutura turís�ca, a insuficiência de inves�mentos no setor hoteleiro, a
insuficiência de polí�cas de incremento da malha aérea e a ausência de qualificação dos profissionais
que atuam no segmento turís�co;

riscos socioambientais, os quais se vinculam a eventos relacionados às sustentabilidades social e
ambiental, especialmente no que diz respeito aos impactos causados pelo turismo em ambas as áreas.

Verificados os riscos supracitados, faz-se oportuno que sejam empreendidos todos os esforços para evitar tais
eventos e, não sendo possível impedir a ocorrência deles, devem ser mi�gados os seus efeitos, por meio de
atuação enérgica da EMPROTUR.

Além disso, pode-se verificar que há oportunidades para que a EMPROTUR possa desenvolver suas a�vidades,
dentre as quais se pode mencionar:

localização estratégica e potencial atra�vo do Centro de Convenções de Natal (CCN);

bom relacionamento com o trade turís�co;

estrutura �sica e de pessoal da EMPROTUR;

diversidade cultural e geológica do Rio Grande do Norte;

abundância de paisagens e riquezas naturais;

intercâmbio de informações e experiências exitosas;

crescimento da malha aérea;

u�lização de novas tecnologias e plataformas para o marke�ng;

ampliação da rede hoteleira; e

reconhecimento da importância do turismo para o desenvolvimento po�guar.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo permite contextualizar a real situação iden�ficada
pela EMPROTUR, considerando as par�cularidades da Empresa e do Estado do Rio Grande do Norte,
principalmente considerando a importância do segmento do turismo como propulsor do desenvolvimento do
Rio Grande do Norte.

Sendo assim, os Administradores e colaboradores da EMPROTUR reconhecem o relevante papel desenvolvido
pela Empresa, mas possuem a responsabilidade de verificar que é necessário planejar e monitorar para que o
trabalho de qualidade con�nue a ser prestado e render frutos para o turismo po�guar.

Não se pode olvidar, por conseguinte, dos desafios e dos riscos que serão enfrentadas pela EMPROTUR no
presente momento e nos exercícios vindouros, todavia se torna ainda mais pujante a necessidade de
reconhecer que as oportunidades são ainda mais significa�vas e a gestão adequada com planejamento poderá
permi�r que os obje�vos e metas sejam alcançados.
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Assim, os compromissos constantes com os obje�vos ins�tucionais da EMPROTUR e a definição clara das
a�vidades a serem desenvolvidas com o compromisso de quem compreende o relevante papel que se
desempenha para o turismo do Rio Grande do Norte e, consequentemente, para todas as a�vidades
correlatas fortalece o presente Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo.

Portanto, a EMPROTUR permanece focada no fomento aos planos de retomada do turismo com segurança
sanitária e sem desconsiderar o novo momento do turismo nos mais diversos níveis, regional, nacional e
internacional.

O planejamento e o monitoramento é para que as a�vidades a serem implementadas e con�nuadas possam
fortalecer, ainda mais, o papel de destaque que ocupa o Rio Grande do Norte na qualidade de des�no
turís�co, inclusive com a conexão entre o Litoral e o Interior do Estado permi�ndo o aumento do número de
turistas e ampliando a permanência deles no território po�guar.
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