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 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Centro-Oeste Capital  Brasília Número de municípios 1 

Limites 

Norte Goiás 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 1 
Leste Goiás Regiões Geográficas Imediatas 1 
Sul Goiás Mesorregiões Geográficas 1 
Oeste Goiás Microrregiões Geográficas 1 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 5.760,78 0,36 0,07 Grau de urbanização, 2010 (%) 96,58 88,80 84,36 
População, 2010 2.570.160 18,28 1,35 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 444,66 8,75 24,88 
População estimada, 2020 3.055.149 18,51 1,44 Densidade demográfica, est., 2020 (hab./ km2) 530,34 10,27 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou 
destinos turísticos 

Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida (Brasília), Congresso Nacional (Brasília), Ponte Juscelino 
Kubitschek (Brasília) 

Principais segmentos 
turísticos  

Negócios e eventos e lazer, em 
especial turismo cultural 

Relevância da atividade turística 
(em relação a outras UF da região) 

Alta 

Procedência da demanda 
turística  

Estadual, regional, nacional, 
internacional 

Porte e características gerais dos 
serviços e equipamentos turísticos 

Médio e grande porte, administração 
por empresa nacional e multinacional 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 2,06 Região 4,58 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 

H
ot
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ra
 Meios de hospedagem 71 Agências de turismo 630 Parques temáticos - Organizadoras de eventos  234 

Unidades 
habitacionais 

10.912 
Acampamentos 
turísticos 

3 Transportadoras turísticas 230 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

96 

Leitos 17.605 
Restaurantes, bares e 
similares 

88 Locadoras de veículos 43 Guias de turismo  280 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 
Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Turismo 
Endereço/ 
estrutura 
física 

SDC Eixo Monumental - Lote 5, Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, Ala 
Sul, 1º andar, Brasília Pasta exclusiva Sim 

Diretrizes 
institucionais 

Missão 

– Desenvolver o potencial turístico da cidade;  
– Formular diretrizes e promover a definição e 
implantação de planos, programas, projetos e ações 
relativas ao turismo no âmbito distrital;  
– Realizar e desenvolver estudos e pesquisas 
destinados a identificar as necessidades e avaliar os 
efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados 
ao setor de turismo;  
– Promover o desenvolvimento e a integração das 
atividades turísticas visando a melhoria da qualidade de 
vida da população do Distrito Federal;  
– Captar investimentos públicos e privados destinados 
ao apoio e promoção de novos produtos turísticos e 
manutenção dos já existentes.   

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal 
Chefe de Gabinete 
Secretário Executivo de Turismo 
Subsecretário de Produtos e Políticas de Turismo 
Subsecretária de Promoção e Marketing 
Subsecretária de Infraestrutura do Turismo 
Subsecretário de Administração Geral 
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa 
Chefe da Assessoria Especial de Projetos, Fomento e 
Captação de Recursos 
Chefe da Ouvidoria 
Chefe da Assessoria e Comunicação Social 
Assessoria Especial da Secretaria de Estado 

Estrutura 
organizacional, 
dez./2020 

119 funcionários: 97 
comissionados, 22 estatutários  

Visão Informação não encontrada 

Valores Informação não encontrada 

Prestação de contas e transparência Sim Procedimentos de gestão Carta de serviços 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou unidade 
orçamentária 

27000 Secretaria de Estado de Turismo do 
Distrito Federal 

27000 Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) Não especificado Não especificado 

Total (R$) 23.009.689,00 22.034.923,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Condetur - Decreto 31.733/2010 Informação não encontrada 
Características Consultivo e propositivo Informação não encontrada 
Número de membros 35 membros Informação não encontrada 
Composição 21 membros da sociedade civil e 14 do poder público Informação não encontrada 
Frequência das atividades Bimestral Informação não encontrada 

Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo Não há 

Fundo 
de 

turismo 

Origem Fundo de Fomento à Indústria do Turismo (FITUR) 
Garantia de continuidade Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

Art. 15. Constituirão recursos financeiros do FITUR/DF: 
I – dotações orçamentárias; 
II – contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais; 
III – os provenientes de convênios com organismos internacionais; 
IV – recursos da multa a que se refere o art. 4º da Lei nº 2.696, de 20 de março de 2001; 
V – doações e contribuições, em moeda nacional ou estrangeira, de pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas 
no País ou no exterior; 
VI – valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras, decorrentes da aplicação de recursos 
do próprio FITUR/DF; 
VII – outras fontes. 

  

DISTRITO 

FEDERAL 

 
 

  2.2 Coordenação e planejamento  
  2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Política de Turismo do Distrito Federal (Lei 4.883/2012) 
Objetivos  
- Desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e participativo, envolvendo o setor produtivo do turismo nas discussões 
em torno dos projetos turísticos prioritários.  
- Integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais. 
- Disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, a conservação ambiental, a 
valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais.  
- Incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para o setor turístico, de modo a propiciar desenvolvimento para o Distrito Federal.  
- Fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem o desenvolvimento do setor turístico e dos setores relacionados.  
- Apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem fins lucrativos representativas do turismo no DF.   
- Desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação, estruturação e diversificação; dinamizar a oferta turística 
disponibilizada pelo Poder Público e pela iniciativa privada, visando a uma maior competitividade nos mercados prioritários.  
- Fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio de ações que visem à normatização do setor turístico, à 
certificação de produtos e serviços, à educação para o turismo e à qualificação profissional.  
- Consolidar a imagem do destino e a diversificação dos produtos turísticos.  
- Promover os destinos turísticos do DF e entorno, a partir de produtos e serviços nos mercados nacionais e internacionais, por meio de 
ações de divulgação e comercialização.  
- Apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo turístico.  
- Priorizar ações voltadas preferencialmente para os segmentos-âncora de turismo de eventos e negócios, arquitetônico e cívico.  
- Captar e apoiar a captação de eventos nacionais e internacionais, geradores de fluxo turístico para os destinos do DF e entorno. 
Plano de turismo  Plano de Turismo Criativo de Brasília 

 Data de abrangência 2016-2019 Autoria (órgão público de governança) Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer Número de páginas 121 
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 Mercado turístico  Não analisado pelo documento 
Oferta Não analisado pelo documento 
Demanda Não analisado pelo documento 

Governança Não analisado pelo documento 

P
ro
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ós
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Visão de futuro Tornar Brasília um destino turístico de excelência no mundo e despertar no Brasileiro o orgulho por sua capital. 

P
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Diretrizes e 
estratégias 

Todos por Brasília. 
Viver bem, direito de todos. 
Governo ético, transparente e com foco em resultados. 
Economia mais competitiva. 
Território planejado e estruturado. 

Objetivos e 
metas 

- Despertar o interesse dos gestores, setores e segmentos da cadeia produtiva do turismo para a importância do 
turismo criativo como forma de diversificar a oferta dos produtos e serviços de Brasília. 
- Fomentar oportunidades de negócios criativos junto aos empreendedores da cadeia produtiva do turismo. 
- Produzir dados, disseminar informações e mobilizar os empreendedores para a formalização de setores 
“criativos”, de modo que se constituam redes de produtos e serviços da cadeia produtiva cooperada e dinâmica. 
- Criar condições técnicas e de promoção de roteiros autoguiados qualificados, facilitando o acesso dos 
portadores de necessidades especiais. 

Programas e 
projetos 

Gestão: Estimular o trabalho colaborativo no trade; Consórcio Brasil Central; Acordo de Cooperação entre as 
Secretarias Adjunta de Turismo e Cultura 
Promoção, marketing e comunicação: Marca Brasília; Vender mais e melhor - estratégias comerciais e 
oportunidades de negócios; Captação de eventos que corroborem para o posicionamento de Brasília enquanto 
destino criativo; Estratégias de Mercado - Artesanato e Produção Associada; Candidatar Brasília para compor a 
Rede Cidades Criativas; Implementação do Projeto Brasília Cinematográfica 
Infraestrutura turística: Torre de TV; Centro de Referência do Artesanato e da Arte Popular Brasileira; Brasília - 
Hub de empreendedores criativos; Implantação do Projeto “Brasília, 30 anos Patrimônio Mundial” (1987 a 2017) 
Produtos e serviços turísticos: Rede de comercialização do setor artesanal e da produção associada ao 
turismo; Inovando no segmento de turismo rural; Desenvolvimento de roteiros autoguiados – walking tour e bike 
tour 

 Observatório de turismo Observatório do Turismo Distrito Federal Link http://www.observatorioturismo.df.gov.br/ 
Responsável pela coleta, manutenção e 
produção de conhecimento 

Secretaria de Turismo 
Descrição do 
site 

Organizado, atualizado, exclusivo para 
disponibilidade de dados do observatório 

Dados abertos disponibilizados no site Dados de oferta e demanda, estudos de satisfação do visitante, indicadores econômicos 
 

Programas em curso 

Pela LOA, Programas Operações Especiais; Desenvolvimento 
Econômico; Capital Cultural. Não foram encontradas referências a 
programas no site do órgão de governança do turismo. 

Atividades ou equipamentos 
de apoio mantidos pelo 
poder público 

Centro de 
atendimento ao 
turista 

Regiões 
turísticas, 
MTur, 2019 

1 

Municípios turísticos, MTur, 2019 1 (%) do estado 100,0 

Por categoria 
2013: A - 10, B - 34, C - 112, D - 336, E - 153 
2016: A - 10, B - 31, C - 65, D - 101, E - 15 

2017: A - 10, B - 35, C - 93, D - 244, E - 50 
2019: A - 11, B - 51, C - 87, D - 173, E - 32 

 2.2.2 Outros   

Plano de Governo 
2018-2022: 
proposições para o 
turismo 

Ações específicas para turismo:  
- elaborar e divulgar o Plano Diretor e o Plano Estratégico 2030 do turismo do DF, com ações integradas de curto, 
médio e longo prazo;  
- divulgar nacional e internacionalmente a imagem do DF e incentivar o turismo local;  
- revitalizar, construir e integrar equipamentos públicos e esportivos, turísticos e culturais como forma de incentivar o 
turismo e a utilização popular, começando pela área do Estádio Mané Garrincha;  
- complementar infraestrutura das áreas turísticas (iluminação, urbanização, segurança e sinalização);  
- criar roteiros turísticos considerando e integrando o turismo rural, o gastronômico, negócios, grandes eventos etc.;  
- entregar efetivamente e de forma ordenada o lago Paranoá para a população, com infraestrutura e segurança local, 
incentivando a prática de esportes aquáticos;  
- exaltar a Brasília como patrimônio cultural da humanidade, aspectos urbanísticos e arquitetônicos, a diversidade e 
tendências filosóficas, místicas e religiosas;  
- planejar e incentivar a formação e a capacitação para o turismo, inclusive com o aprendizado de idiomas;  
- realizar convênios com embaixadas para ações planejadas de incentivo ao turismo no DF e nos países signatários. 

 
 

Plano Plurianual de Investimentos  

2020-2023   

Eixo Desenvolvimento Econômico 
Batalhas: 2. Ser a principal referência para atração de turistas, investimentos e negócios. 
PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
Objetivo: O1 - Uma nova Brasília como destino turístico - tornar Brasília a principal referência de destino turístico para brasilienses, 
brasileiros e estrangeiros, potencializando os atrativos existentes e expandindo os ativos turísticos da região. 
 
Metas:  
M202 - Participar de 5 feiras nacionais e internacionais anualmente.  
M203 - Apoiar anualmente 50 eventos para incremento de calendário de eventos do DF.  
M204 - Realizar 80 ações de promoção de Brasília em eventos com fluxo turístico.  
M205 - Captar 10 grandes eventos indutores de fluxo turístico anualmente.  
M206 - Viabilizar a comercialização do artesanato do DF em 30 eventos locais, regionais ou nacionais por ano.  
M207 - Implementar 3 ações do Plano de Turismo Criativo por ano.  
M209 - Apoiar, elaborar e publicar 2 estudos, pesquisas e publicações técnicas do setor de turismo ao ano.  
M211 - Realizar 20 ações de promoção e preservação de Brasília como patrimônio mundial. 
Ações não orçamentárias:  
AN10242 - Elaboração do plano diretor de turismo.  
AN103 - Ampliação do atendimento dos centros de atendimento aos turistas (CAT).  
AN185 - Implementação de acordo de cooperação técnica para execução de ações voltadas à estruturação dos equipamentos turísticos.  
AN189 - Elaboração e implementação de ações da “Política de Promoção Segmentada do Distrito Federal como Destino Turístico”.  
AN195 - Implantação do plano de estímulo à cadeia produtiva do artesanato com centros de exposições.  
AN203 - Desenvolvimento do turismo criativo no DF (Plano de Turismo Criativo). 
Ações orçamentárias: 
1758 - Reforma de centro de atendimento ao turista.  
1968 - Elaboração de projetos.  
3074 - Melhorias na sinalização turística.  
3087 - Execução de obras de acessibilidade.  
3213 - Implementação de políticas públicas de turismo.  
3676 - Captação de eventos.  
3678 - Realização de eventos.  
3711 - Realização de estudos e pesquisas.  
3854 - Modernização de equipamentos turísticos.  
3936 - Revitalização da Torre de TV.  
4199 - Promoção e divulgação de Brasília como destino turístico.  
4200 - Serviços de atendimento ao turista.  
4220 - Gestão de recursos de fundos 
Lei de Diretrizes Orçamentárias Projetos não listados 

  

 
 

 

2.3 Legislação de turismo 

Constituição 
estadual 

CAPÍTULO II - SEÇÃO IV DO TURISMO  
Art. 182. O Poder Público promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico e de afirmação 
dos valores culturais e históricos nacionais e locais.  
Art. 183. Cabe ao DF, observada a legislação federal, definir a política de turismo, suas diretrizes e ações, devendo:  
I - adotar, por meio de lei, planejamento integrado e permanente de desenvolvimento do turismo em seu território;  
II - desenvolver efetiva infraestrutura turística;  
III - promover, no Brasil e no exterior, o turismo do Distrito Federal;  
IV - incrementar a atração e geração de eventos turísticos;  
V - regulamentar o uso, ocupação e fruição de bens naturais e culturais de interesse turístico;  
VI - proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural;  
VII - promover Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade;  
VIII - conscientizar a população da necessidade de preservação dos recursos naturais e do turismo como atividade econômica 
e fator de desenvolvimento social;  
IX - incentivar a formação de pessoal especializado para o setor. 

Legislação 
estadual 
relevante 

Lei 4.735/2011 - Define princípios, diretrizes e objetivos para o ecoturismo e para o turismo sustentável no Distrito Federal. 
Lei 4.883/2012 - Dispõe sobre a política de turismo do Distrito Federal. 
Lei 5.973/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de guia de turismo nos transportes que realizam atividades 
turísticas no Distrito Federal e dá outras providências. 
Lei 5.978/2017 - Dispõe sobre a instituição do Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável Rota do Cavalo e dá outras 
providências. 
Lei 6.784/2021 - Cria o roteiro de turismo eco-histórico, religioso e cultural denominado Rota das Nascentes, no Distrito 
Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. 

Incentivo e apoio/ 
recursos a 
municípios turísticos 

Não foram identificados incentivos ou apoio a municípios 
turísticos 

Incentivos para investimento (não relacionados a ações de 

retomada da economia) Informação não encontrada 

Tipo de incentivo n/a 

 Convênios e acordos federais (R$) Transferência de recursos (R$) 
2017 500.000 461.000 
2018 0 0 
2019 500.000 0 
2020 0 36.934.577 

 
  

 
 

 

3 TECNOLOGIA 

3.1 Digital 

Uso de tecnologia 
para planejamento/ 
monitoramento  

Sim, por exemplo na Sondagem dos Impactos da Covid-19 no setor 
de turismo do Distrito Federal 

Sistemas de 
informação 
turística  

Sim, por meio de estudos 
publicados no site do 
Observatório do Turismo 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 33,8 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 
(%) 

Atendimento 12,5 
Há o Programa Sinal Livre, oferecido pela 
Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

Conexão de dados 99,4 
Rede 97,5 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 58,0 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Dados sistematizados, analisados e com série histórica 

S
is

te
m

a 
de

 

ed
uc

aç
ão

 

Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 842 
Ensino superior, 2019 

Presencial, estabelecimentos 72 
Ensino médio 245 Educação a distância, polos 248 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 63 

Sistema S 
SESI 5 SENAC 12 SESCOOP 1 SESC 10 
SENAI 13 SENAR 1 SEST SENAT 1 SEBRAE 1 

 

 4 INOVAÇÃO 

 

4.1 Produtos (bens e serviços) 
Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

Programa Brasília Turismo Acessível. Além disso, nos âmbitos municipal 
e federal, Brasília participa do projeto-piloto de implantação de Destinos 
Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo. 

Implantação de sete rotas turísticas 
temáticas e virtuais 

Case Brasília: 
reposicionamento 

 4.2 Processos e gestão 
Plano de retomada Informação não encontrada Autoria e data n/a  Número de páginas n/a 
Análise de impactos 

n/a (não foi encontrado um plano de retomada) 
Diretrizes n/a (não foi encontrado um plano de 

retomada) 
Objetivos/ premissas 

Protocolos sanitários Ações 
 

 4.3 Comercialização e marketing 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Sim 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Logomarca Informação não encontrada Slogan n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Redes sociais Facebook n/a Instagram n/a  Youtube n/a  

S
ite

 

Link n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Layout 

Impressão geral 

n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
 
 

Imagens e vídeos 

Fotos refletem posicionamento e mostram diferencial 

Atualização 

Abas 

Abas disponíveis 

“Quem somos” 

Serviços 

Conteúdo organizado por segmento 

Conteúdo organizado por cidades 

Canais de contato 

Outros 

Site seguro 

Textos em outros idiomas 

Metadescrição 

Informações sobre Covid-19 

 Pop-up para mensagem 

 Postagem de notícias (frequência e relevância) 

 Informações disponíveis para consulta interativa ou download 

 Adaptado para dispositivo móvel 
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Secretaria de Turismo - DF 
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@seturdf 
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Secretaria de Turismo do Distrito 
Federal 

S
ite

 

Link http://www.turismo.df.gov.br/ E-mail ascom@setur.df.gov.br 

Layout Impressão geral 
Site institucional com notícias sobre o turismo no 
estado e informações turísticas para visitantes 

Imagens e vídeos Sim 
Atualização  Sim 

Abas 

Abas 
disponíveis 

Início, sobre a secretaria, conheça Brasília, 
notícias, artesanato, publicações, CONDETUR, 
legislação, serviços 

Conteúdo organizado por segmento Sim 
Conteúdo organizado por cidades Não 
Canais de contato Sim 

“Quem somos” Sim Serviços Sim 

Outros 

Site seguro Não Pop-up para mensagem Não 
Textos em 
outros idiomas 

Libras 
Postagem de 
notícias  

Notícias atuais e relacionadas 
a turismo 

Metadescrição GDF. Governo do Distrito Federal. 
Informações 
disponíveis  

Tour virtual de Brasília, roteiros, 
guias turísticos e mapa 

Informações 
sobre Covid-19 

Sim Adaptado para dispositivo móvel Sim 

Consultas 
públicas 

Não há consultas públicas em andamento Campanhas Não há divulgação atual 
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Facebook 

Nome da página Secretaria de Turismo - DF Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/SeturDF/ Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 14.798 Frequência de postagem Alto (Muitos posts diários) 
Curtidas 14.060 Posts e engajamento Boa (razoável número de curtida e comentário) 
Avaliações Não há opção para avaliações Informações sobre Covid-19 Não 
Capa Logo da Setur 

Instagram 

Nome de usuário @seturdf Uso de links Sim, para o site da Setur 
Tipo do perfil Organização governamental Seguidores 8.340 
Foto de perfil Logo da Setur Destaques Sim, com vídeos e fotos. Tem capa. 
Biografia Em português. Usa hashtag #turismodf Verificado Não 

Posts 

Publicações 2.041 Frequência de posts Alta (todo dia) 
Reels Sim Propósito claro e fotos Sim, conteúdo informativo e institucional 
IGTV Sim Engajamento Bom (mais de 6% dos seguidores interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo 
dentro da marca 

Fotos e vídeos de eventos e realizações 
institucionais 

Exploração de hashtags Sim Postagens sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Legenda interativa Razoável   

 

  Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCczL5U0OSuFS1y96RYT8qng 
   Número de vídeos 129 Número de inscritos 997 Visualizações 25.833 
 
 

 
Google "(estado) + turismo" Setur (1ª) “o que fazer em (estado)” 

Não aparecem na primeira página, somente sites 
e blogs especializados em turismo 

 

TripAdvisor: 
o que fazer 
(estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303321-
Federal_District-Vacations.html 

Página do 
estado 

Sim, separado por segmentos 

 10 
principais 
cidades 

Brasília, 
Taguatinga, Águas 
Claras, Planaltina 

10 
principais 
atrações 

Pontão do Lago Sul, Santuário Dom Bosco, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, 
Memorial JK, Jardim Botânico de Brasília, Lago Paranoá, Catedral Metropolitana, 
Parque Nacional de Brasília, Taguatinga Shopping, Templo da Boa Vontade 

 4.4 Capacitação e conhecimento 
 Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo Não 

Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, palestras, congressos na área de turismo Sim 
Modelos inovadores de capacitação e conhecimento Não 

 

5 SUSTENTABILIDADE 
5.1 Econômica 
 Estado (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 254.817 36,67 3,64 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 85.661,39 198,29 254,99 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

 Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado 

2016 364.860.592.52  0,23 25.147 3,35 Taxa de participação 66,29 67,00 62,60 
2017 385.708.654.84  0,32 25.263 3,40 Taxa de desocupação 13,35 10,10 11,70 
2018 383.599.042.83  0,33 24.904 3,28 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 3.953 2.442 2.229 
2019 367.806.084.76  0,31 26.051 3,29 

 

  

 
 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,850 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,258 0,241 0,243 
 IDH Educação 0,804 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,405 0,279 0,204 
 IDH Longevidade 0,890 0,850  IVS Capital humano 0,171 0,207 0,226 
 IDH Renda 0,859 0,747  IVS Renda e trabalho 0,198 0,236 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,553 0,507 0,543 
 Material Bens tombados 62 28 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 5 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,8 99,7 99,5 
Bens registrados 8 5 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 0 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 9,71 12,95 11,56 

Bem arqueológico 57 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
79,08 75,97 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

0 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 20,07 33,21 31,59 

1 0,00 0,00 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 7 
Estaduais 

Unidades 23 
Área protegida (ha) 685.049 Área protegida 

(ha) 106.821 
Visitantes 322.144 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 1,37 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 1.009 18,1 1,4 População total, 2019 3.000.000 18,4 1,4 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

Água, domicílios com atendimento por rede 
geral, 2019 (%) 

95,3 87,2 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

99,0 89,7 83,7 

Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019 
(%) 

86,4 54,3 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

89,5 57,7 54,1 

 Resíduos sólidos, domicílios com coleta por 
serviço de limpeza, 2019 (%) 

85,9 87,8 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

98,0 92,5 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 1 Municípios atendidos Brasília (%) da região (%) do Brasil 

Chegada de turistas internacionais, 2019 73.860 47,57 1,16 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 8.644.860 67,59 9,05 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 8.668.415 67,79 9,08 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Brasília 
(%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 1.589.027 27,33 4,01 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 473 265 

Estado geral (%) 

Ótimo 21,78 7,92 
Bom 33,40 19,62 
Regular 37,42 63,02 
Ruim 6,34 7,55 
Péssimo 1,06 1,89 

6.2 Inclusão 
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada 
para a promoção da acessibilidade 

Sim. Recentemente divulgou um parque 100% inclusivo em Brasília 

Ferramentas de 
inclusão online 

Site do órgão de governança de turismo VLibras, aumento de fonte e contraste. Em dispositivos móveis, há leitor de texto. 
Site da marca de turismo Não se aplica (não há marca de turismo) 

  
 


