
 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 
SELEÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA 

 
 
O Ministério do Turismo torna público, para conhecimento: 
Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 
País: Brasil  
Projeto: Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional. 
Setor: Ministério do Turismo 
Resumo: Desenvolver o plano de marketing turístico do Brasil com base na realização de um 
diagnóstico da promoção, oferta, demanda, estratégia de marketing e posicionamento dos 
produtos/roteiros comercializados no mercado nacional e promovidos por meio das secretarias de 
turismo, com foco nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, a fim de alinhar as estratégias de 
promoção realizada pelo Ministério do Turismo às adotadas pelas Secretarias de Turismo e pelo 
mercado nacional.  
Empréstimo/Crédito/Fundo Fiduciário No: 2229/OC-BR  
Contrato/Seleção No: 07/2012 
Prazo Final: 31 de outubro de 2012 

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL recebeu um financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, e se propõe utilizar parte destes fundos para efetuar 
pagamentos de acordo com o Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – 
Prodetur Nacional para a contratação de empresa de consultoria para elaborar Diagnóstico 
Comparativo das Ações de Promoção do Turismo Desenvolvidas em Âmbito Estadual e Municipal, 
para elaborar o Plano Estratégico de Marketing Turístico do Brasil. Os trabalhos devem ser 
desenvolvidos em um período de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

O MINISTÉRIO DO TURISMO convida agora os consultores elegíveis a apresentar o seu 
interesse na execução dos serviços solicitados.  Os consultores interessados deverão fornecer 
informação que demonstre que estão qualificados para prestar os serviços (folhetos, descrição de 
serviços semelhantes executados, experiência em condições idênticas, corpo técnico adequado e 
outras informações técnicas pertinentes).  

Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas 
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (edição atual), e está aberta a todos os concorrentes elegíveis, conforme definido 
nestas políticas. 

Os Consultores interessados poderão obter mais informação por meio do endereço abaixo 
indicado, durante o horário comercial: Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, sala 313 ou 
ucp.prodetur@turismo.gov.br  

As manifestações de interesse deverão ser enviadas via postal ou correio eletrônico ao 
endereço abaixo indicado o mais tardar até às 18:00 horas, horário de Brasília-Brasil, do dia 
31/10/2012. 
Endereço: Ministério do Turismo, UCP - Apoio ao Prodetur Nacional. At: Suzana Dieckmann, 
Coordenadora da Unidade de Coordenação de Programa – UCP. Esplanada dos Ministérios, Bloco 
‘U’, sala 313. CEP.: 70.065-900. Brasília – Distrito Federal. Brasil. Tel: 55 61 2023-7291. Fax: 55 
61 2023-7053. E-mail: <ucp.prodetur@turismo.gov.br>. Website: <WWW.turismo.gov.br> 
 
Esta informação  está disponível no endereço eletrônico  www.turismo@gov.br , no DOU e no site da United 
Nations Devlopment Business. 
  
 

 
SUZANA DIECKMANN 

Coordenadora Geral da UPC 
Apoio ao Prodetur Nacional 


