RIO DE
JANEIRO
1 CONTEXTO
1.1 Geral
Região Sudeste
Capital
Norte Minas Gerais, Espírito Santo
Leste Oceano Atlântico
Limites
Sul
Oceano Atlântico
Oeste São Paulo
Estado

Área (km2)
População, 2010
População estimada, 2020

1.2 Turismo

Rio de Janeiro

(%) da região (%) do Brasil

43.750,43
15.989.929
17.366.189

4,73
19,90
19,51

92

Número de municípios

0,51
8,38
8,20

Regiões Geográficas Intermediárias
5
Regiões Geográficas Imediatas
14
Divisão territorial
Mesorregiões Geográficas
6
Microrregiões Geográficas
18
Estado Região Brasil
Grau de urbanização, 2010 (%)
96,71 92,95
84,36
Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2)
365,23 86,92
24,88
Densidade demográfica, est., 2020 (hab./ km2)
396,94 96,28
24,88

Hoteleira

Principais atrativos e/ou destinos turísticos Rio de Janeiro, Armação dos Búzios, Paraty, Ilha Grande (Angra dos Reis)
Principais segmentos Negócios e eventos e lazer, em especial
Relevância da atividade turística (em
Alta
turísticos
relação aos outros estados da região)
turismo de sol e praia
Médio porte, administração por
Procedência da
Porte e características gerais dos
Estadual, regional, nacional, internacional
demanda turística
serviços e equipamentos turísticos
empresa nacional e multinacional
Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total)
Região 6,19
Brasil 5,82
6,24
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR)
Meios de hospedagem
1.544 Agências de turismo
4.016 Parques temáticos
5 Organizadoras de eventos
517
Unidades
Acampamentos
Transportadoras
Prestadoras de serviços de
63.057 turísticos
24 turísticas
636 infraestrutura para eventos
190
habitacionais
Restaurantes, bares e
Leitos
136.692 similares
294 Locadoras de veículos
116 Guias de turismo
7.768

2 GOVERNANÇA DE TURISMO
2.1 Órgãos e instituições
Órgão estadual de
governança de turismo
Pasta exclusiva
Missão

Diretrizes
institucionais Visão
Valores

Endereço

Secretaria de Turismo

Rua Buenos Aires, 309 - Centro, Rio de Janeiro

Sim
Informação não encontrada (não consta na
legislação de criação)
Informação não encontrada
Informação não encontrada

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades

Secretário de Estado do Turismo, Subsecretário de Estado do
Turismo, Subsecretário de Grandes Eventos, Subsecretário
Adjunto de Gestão, Chefe de Gabinete, Presidente da TurisRio,
Diretoria Geral de Administração e Finanças, Cadastur,
Artesanato, Assessoria de Comunicação Social

Estrutura organizacional,
54 funcionários
dez./2020
Prestação de contas e transparência
Procedimentos de gestão
Sim
Lei de criação
Orçamento (Lei Orçamentária Anual)
2020
2021
Órgão, entidade e/ou unidade orçamentária 43000 - Secretaria de Estado de Turismo
43000 - Secretaria de Estado de Turismo

Recursos do tesouro: 133.191.635,00
Outras fontes: 5.324.396,00
138.516.031,00

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$)
Total (R$)
Instâncias estaduais participativas

157.787.655,00

Conselho

Fórum

Legislação

CET - Decreto 33.334/2003

Características
Número de membros

Consultivo
29 membros
11 representantes do setor público, 2 com
atuação em turismo, 16 do setor privado
Informação não encontrada

Composição

Recursos do tesouro: 157.787.655,00

Há o Fórum de Desenvolvimento do Rio que conta com 8
câmaras setoriais, dentre elas a de Cultura, Turismo e Esporte.
Informação não encontrada

Frequência das atividades
Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo

Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio)
Não há. Projeto de lei 1.194/2019 visa a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento, Apoio e
Estímulo ao Turismo (FUNDAT)
Não se aplica (não há fundo de turismo)

Origem

Fundo
de
turismo

Garantia de continuidade
Características

Diagnóstico

Mercado turístico
Oferta
Demanda
Governança

Plano de ação

Prognóstico

2.2 Coordenação e planejamento
2.2.1 Turismo
Política estadual de turismo Plano Fluminense de Turismo (Lei 5.489/2009) e Política Estadual de Turismo Comunitário (Lei 7.884/2018)
O Plano Fluminense de Turismo tem por objetivos:
I - a ampliação do mercado de trabalho e da geração de renda no estado, por meio do aumento do fluxo turístico, da taxa de
permanência e do gasto médio do turista;
II - a criação, o desenvolvimento e a difusão do turismo no estado;
III - a ampliação e a diversificação de equipamentos e serviços, promovendo a reforma e a melhoria da infraestrutura de apoio;
IV - o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais que compõem o patrimônio do estado;
Objetivos V - a promoção e a divulgação do produto turístico fluminense;
VI - a definição de prioridades para o estímulo e o incentivo a áreas, empreendimentos e ações;
VII - a oferta de suporte a programas estratégicos de captação de eventos nacionais e internacionais para o estado;
VIII - o estímulo e o fomento de programas de capacitação profissional para o setor;
IX – o estímulo à municipalização do turismo, com ênfase na integração regional por via da descentralização dos processos de
planejamento e gerenciamento das atividades;
X - o apoio, a divulgação e a promoção da produção artesanal do estado.
Há notícias sobre o lançamento do Plano Estratégico de Turismo 2021-2022, pela Setur, em fevereiro/2021, porém o plano não
Plano de
foi encontrado. Os planos disponíveis online são Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (2001) e Planos de
turismo
Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável dos polos Serra e Litoral (2010), que estão desatualizados.
Data de abrangência n/a
Autoria (órgão de governança)
Número de páginas n/a
n/a
Não se aplica (não foram identificados planos
para o desenvolvimento do turismo)
Diretrizes e estratégias

Visão de futuro

Não se aplica (não foram identificados planos para o
desenvolvimento do turismo)

Objetivos e metas

Programas e projetos

Não se aplica (não foram identificados planos para o desenvolvimento do turismo)
Observatório de turismo Observatório Fluminense de Turismo
Link
Informação não encontrada
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de
Descrição do
Instituição responsável
Não encontrado
site
Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação Ceperj)
Dados abertos disponibilizados no site
Informação não encontrada
Observações
Apesar de não terem sido encontradas informações institucionais do observatório, existem menções na imprensa
oficial a respeito de estudos recentes (em 2021). Foi identificado um observatório da TurisRio, criado em 2011 e
que produziu dados até 2014. Há também um observatório da Universidade Federal Fluminense com estudos
datados entre 2013 e 2016 e foram encontradas menções de um observatório da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (Unirio).
Pelo site do órgão de governança do turismo: Programa de Artesanato. Atividades ou equipamentos de
Programas em curso
Não há
apoio mantidos pelo poder público
Na LOA, PRODETUR.
Municípios turísticos, MTur, 2019
83 (%) do estado
90,22
Regiões
turísticas,
12
2013: A - 5, B - 17, C - 23, D - 45, E - 2
2017: A - 8, B - 12, C - 27, D - 41, E - 1
Por categoria
MTur, 2019
2016: A - 5, B - 15, C - 22, D - 28, E - 1
2019: A - 7, B - 17, C - 23, D - 33, E - 3
2.2.2 Outros
Para que possamos resgatar o turismo fluminense, propomos as seguintes medidas.
- Investimento na reforma de parques, jardins, praias e demais belezas naturais e artificiais do Rio de Janeiro.
- Criação de um Centro de Defesa e Proteção ao Consumidor Turista (ProconTur), funcionando dentro do ProconRio, mas com
treinamento especializado dos atendentes para as demandas especiais dos turistas, todos com proficiência em mais de um idioma.
- Investimento em qualificação profissional no setor de serviços do Rio de Janeiro, em especial o ensino de línguas, em
parceria público-privada com cursos de idiomas, preferencialmente online, e também em parceria com o sistema “S”.
- Criação de um meio de atendimento ao turista no âmbito da ouvidoria do Estado, sempre nas opções de contato em inglês e
Plano de
espanhol, e fortalecimento das Delegacias do Turista.
Governo
2018-2022: - Implementação de Áreas Especiais de Interesse Turístico, com grande gama de informação virtual para melhor
proposições aproveitamento do passeio do turista.
para o
- Criação de calendário permanente de turismo gastronômico, cultural e de negócios.
turismo
- Implantar ensino médio bilíngue, com horário integral, principalmente em municípios de grande potencial turístico.
- Maximizar as potencialidades turísticas de cada microrregião por meio de investimentos em parcerias público privadas, ou
apenas privadas com apoio público.
- Concessão de áreas públicas para ecoturismo sustentável, nos termos da legislação ambiental vigente.
- Transformação da TurisRio em uma empresa de fomento, captação de recursos, locação de espaços e difusão da cultura do
nosso estado, com investimento massivo na divulgação do estado no exterior.
- Outras ações que visem aumentar a incidência do turismo no Rio de Janeiro.
Plano Plurianual de Investimentos

Lei de Diretrizes Orçamentárias
2020 2021

2020-2023
PROGRAMA: 0452 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Fortalecer e dinamizar as atividades turísticas na capital e interior, gerando novas oportunidades de negócios,
estimulando a atração de visitantes, fomentando o artesanato fluminense e capacitando os órgãos públicos, servidores e
profissionais de turismo.

X

Valor total para o programa 2020-2023: R$ 191.754.213
AÇÃO 1110 - Reconhecimento e Valorização do Artesão e da Atividade Artesanal
Finalidade: Valorizar os artesãos fluminenses e sua produção, auxiliando-os no aprimoramento e capacitação em técnicas
diversas, na divulgação do seu trabalho e, em especial, no fomento ao escoamento e comercialização do seu produto,
inclusive com o uso direto ou indireto de plataformas online, com organização e participação de eventos em geral, bem
como cuidar do fortalecimento da identidade cultural do artesanato do RJ, tendo como fim o seu conceito e sua atividade
econômica geradora de desenvolvimento e renda.

X

Produtos: Artesão cadastrado (Região Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas,
Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense, Costa Verde); Capacitação de artesão realizada (Região Metropolitana,
Estado); Carteira de Artesão, PAB emitida (Região Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas
Litorâneas, Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense, Costa Verde); Evento de artesanato divulgado (estado);
Participação em evento de artesanato realizada (estado).
AÇÃO 1666 - Fortalecimento Institucional do Setor Turístico
Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável do turismo por meio da implementação de políticas públicas para
fomento, incremento do fluxo, interiorização e integração da cadeia produtiva do turismo no estado do Rio de Janeiro
através de linhas de financiamento governamental e privado.

X

Produtos: Inventário da oferta turística elaborado (Região Metropolitana); Museu da Imagem e do Som construído (Região
Metropolitana); Sistema de informações turísticas implantado (estado).
Ação 4475 - Estruturação e Qualificação das Instituições Públicas e Privadas
Finalidade: Promover a valorização estrutural dos recursos humanos e instituições que atuam no turismo no estado do Rio
de Janeiro, através de iniciativas que visam a qualificação e aperfeiçoamento técnico de servidores públicos e profissionais
em geral, inclusive em parcerias com setores acadêmicos da área do turismo seja na educação básica, superior, cursos
livres e técnicos, sejam públicas ou privadas, para fins ensejar qualificação dos serviços turísticos em geral.

X

Produtos: Capacitação de profissionais do setor turístico realizada (Metropolitana), Capacitação em órgão municipal
realizada (Metropolitana), Consultoria/ visita técnica realizada (Metropolitana), Servidor público capacitado (Metropolitana).
Ação 4489 - Fomento, Promoção e Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Fortalecer a imagem e o potencial turístico do estado do Rio de Janeiro para ampliar a atração de visitantes
nacionais e internacionais, bem como desenvolver o turismo circular interno no território fluminense incrementando o fluxo
de viagens entre municípios. Ademais, visa auxiliar os municípios na execução do fomento, de atividades e promoção
relacionadas ao desenvolvimento do turismo, fornecendo apoio técnico para elaboração de projetos. Ainda, viabilizar a
divulgação das atrações turísticas em meios impressos e de comunicação em geral, como, especialmente, na [...] internet.
É oportunizar, aos municípios e ao setor produtivo em geral (trade turístico), espaço e participação em stands, eventos e
feiras de relevância para o crescimento do turismo receptivo fluminense.

X

Produtos: Calendário anual de eventos elaborado/ divulgado (estado); Campanha promocional turística realizada
(Metropolitana), Divulgação de projetos realizada (estado); Evento turístico realizado (Metropolitana), Mapeamento da
segmentação turística no Estado do Rio de Janeiro realizado (estado); Participação em eventos turísticos realizada
(estado); Projeto de Sinalização Turística elaborado (Metropolitana).
Ação 5646 - Fortalecimento do Mercado de Eventos no Estado do Rio de Janeiro
Finalidade: Apoiar e articular a realização e/ou captação de eventos no RJ, tais como: feiras, congressos, convenções,
simpósios, exposições, jornadas científicas, seminários e afins, inclusive mediante patrocínio direto assim como na
participação em certames nacionais e internacionais, a fim de fortalecer o turismo no estado do Rio de Janeiro, incluindo o
custeio de vínculo associativo à(s) relevantes instituições, nacionais e internacionais, que atuam no setor do turismo

X

Produtos: Captação de eventos realizada (estado); Carta de apoio oficial "Rumo ao Rio" emitida (estado).
2.3 Legislação de turismo
Capítulo II - DA POLÍTICA INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS
Art. 227 - O Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento econômico e social bem como de
divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades
locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao
meio ambiente e à cultura das localidades onde vier a ser explorado.
§ 1º - O Estado definirá a política estadual de turismo buscando proporcionar as condições necessárias para o pleno
desenvolvimento dessa atividade.
§ 2º - O instrumento básico de intervenção do Estado no setor será o plano diretor de turismo, que deverá estabelecer, com
base no inventário do potencial turístico das diferentes regiões, e com a participação dos municípios envolvidos, as ações de
Constituição planejamento, promoção e execução da política de que trata este artigo.
estadual
§ 3º - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, caberá ao Estado, em ação conjunta com os municípios, promover
especialmente: I - o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse
turístico; II - a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando investimentos na produção, criação
e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos, através de linhas de crédito especiais
e incentivos; III - o fomento ao intercâmbio permanente com outros Estados da Federação e com o exterior, visando
fortalecimento do espírito de fraternidade e aumento do fluxo turístico nos dois sentidos, bem como a elevação da média de
permanência do turismo em território do Estado; IV - a construção de albergues populares, objetivando o lazer das camadas
mais pobres da população; V - a adoção de medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos para o setor.
§ 4º - Serão estimuladas a realização de programações turísticas para os alunos das escolas públicas, para trabalhadores
sindicalizados e para os idosos, dentro do território do Estado, bem como a implantação de albergues da juventude.
Lei 4.222/2003 - Institui o Selo de Qualidade Fluminense de Turismo como instrumento classificador dos padrões de serviços
turísticos no estado do Rio de Janeiro
Lei 4.315/2004 - Determina a obrigatoriedade da presença de guia de turismo local/ regional do Rio de Janeiro em excursões
de turismo realizadas no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências
Legislação
Lei 4.616/2005 - Cria a certificação do ecoturismo e do turismo ecológico
estadual
Lei 5.489/2009 - Dispõe sobre o Plano Fluminense de Turismo e dá outras providências
relevante
Lei 6.870/2014 - Autoriza o poder executivo a instituir a política estadual de incentivo ao turismo para o idoso
Lei 7.884/2018 - Institui a política estadual de turismo comunitário no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências
Lei 9.254/2021 - Altera-se a lei estadual 921, de 11 de novembro de 1985, que “dispõe sobre a instituição dos atrativos e de
áreas estaduais de interesse turístico e dá outras providências”
Incentivos para investimento (não relacionados a ações de retomada da economia)

Incentivo e apoio/
Não foram
recursos a municípios
identificados
turísticos

O Programa Rio Invest tem o turismo como um dos setores de atividades contemplados
Tipo de incentivo
Linha de crédito

Convênios e acordos federais (R$)

2017
2018
2019
2020

Transferência de recursos (R$)

0
18.285
2.235.003
0

3 TECNOLOGIA
3.1 Digital

1.569.495
541
228.272
178.123.146

Uso de tecnologia para planejamento e
Sistemas de informação
Não identificado
monitoramento do turismo
turística disponíveis
Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento
28,5
Telefonia
móvel,
cumprimento
de
meta,
2020
Atendimento
6,7
Sistema
(%)
Conexão
de
dados
de
99,4
telefonia
Rede
96,9
Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%)
Atendimento
50,6

Não foram identificados sistemas mantidos pelo
órgão de governança de turismo
Internet nos principais pontos turísticos

O serviço é oferecido em diversos pontos do
estado por diferentes órgãos do governo federal
ou municipal

3.2 Know how

Sistema de
educação

Aproveitamento de dados digitais Não foram identificados dados coletados/ conhecimento produzido pelo órgão de governança de turismo.
Educação básica,
Ensino fundamental
Presencial, estabelecimentos
7.677
12
Ensino superior, 2019
estabelecimentos, 2020
Ensino médio
Educação a distância, polos
2.315
1.057
Educação profissional, estabelecimentos, 2020
Técnica de nível médio
708
SESI
25 SENAC
38 SESCOOP
1 SESC
22
Sistema S
SENAI
37 SENAR
1 SEST
9 SEBRAE
79
SENAT

4 INOVAÇÃO
4.1 Produtos (bens e serviços)

Políticas públicas de inovação de produtos

Inovação nos polos receptores de turismo

Casos de sucesso

Não foram identificadas inovações nas políticas públicas estaduais de
produtos turísticos. Nos âmbitos municipal e federal, as cidades de Angra Autenticação pelo selo Safe Travels, da Projeto Destino
dos Reis e Rio de Janeiro participam do projeto-piloto de implantação de World Travel & Tourism Council (WTTC) Referência em Paraty
Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo.
4.2 Processos e gestão
Plano de retomada
Autoria e data
Número de páginas n/a
Informação não encontrada
n/a
Análise de impactos
Objetivos/ premissas
Protocolos sanitários

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

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

Diretrizes
Ações

4.3 Comercialização e marketing
Sim
Não

Aplicativos criados pelo governo estadual

Youtube

Instagram

Canal da Setur

Não

TurismoRJ

Slogan

Facebook

Redes
sociais

Logomarca

Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS

@turismorj

Canal da Setur

http://turismorj.com/
Site com informações turísticas, fotos
Impressão geral
Layout
chamativas
Imagens e vídeos Sim
Eventos, experiências e segmentos, regiões e
Abas disponíveis
cidades, notícias, artesanato, serviços
Abas
“Quem somos”
Não
Serviços
Sim
Site seguro
Sim
Textos em outros
idiomas

Facebook

Redes
sociais

Covid-19

SeTur-RJ/TurisRio

Informações disponíveis
para consulta interativa
ou download

@setur_rj

Sim

Ascom Turismo RJ

E-mail
gabineteseturrj@gmail.com
Imagens e vídeos
Não
Atualização
Sim
Conteúdo organizado por segmento
Não
Conteúdo organizado por cidades
Não
Canais de contato
Sim
Serviços
Não
Pop-up para mensagem
Não
Postagem
Notícias atuais e relacionadas a
de notícias
turismo

Secretaria, notícias, serviços, agenda, mais

“Quem somos” Sim
Site seguro
Não
Textos em
Não
outros idiomas

Site

Órgão de governança do turismo

Roteiros, polos e atrativos

Adaptado para dispositivo móvel

http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TURISMO
Site institucional com informações insuficientes
Impressão
Layout
geral
(páginas em construção, links quebrados)
Abas
disponíveis

Sim

relacionadas a turismo

Link

Abas

Sim

Conteúdo organizado por cidades
Sim
Canais de contato
Sim
Pop-up para mensagem
Não
Postagem de notícias
Notícias desatualizadas,

Rio de Janeiro oferece aos turistas a chance
deles conhecerem mais por menos · Notícias
... @TurismoRJ. Galeria de fotos ... Turismo
Gastronômico · Turismo ...
Informações disponíveis

Metadescrição

Sim

Conteúdo organizado por segmento

Youtube

Outros

Fotos refletem posicionamento e mostram
diferencial
Atualização

Português, inglês, espanhol

Instagram

Site

Marca de turismo

Link

Rua Buenos Aires, 309. Centro Rio de Janeiro |
Informações Não disponibiliza nenhum material
20061-001 · Seg-Sex 9:00-18:00 · (21)3803-9353 | · disponíveis
informativo
gabineteseturrj@gmail.com.
Covid-19
Adaptado para dispositivo móvel
Informações disponíveis
Sim
Consultas
Não foram localizadas consultas públicas na área de Divulgação de
Turismo Consciente
públicas
campanhas
turismo
Nome da página Setur-RJ/TurisRio
Descrição na página "sobre"
Sim
Link
https://www.facebook.com/seturrj Fotos e vídeos
Sim
Seguidores
Frequência de postagem Boa (a cada 3 dias)
12.566
Facebook
Curtidas
Posts e engajamento
12.159
Baixo (poucas curtidas e comentários)
Avaliações
Covid-19
5/5
Sem informações
Capa
Figura escrita @turismorj
Nome de usuário @turismorj
Uso de links
Sim, para a campanha Turismo Consciente
Tipo do perfil
Seguidores
Criador(a) de conteúdo digital
18,4 mil
Foto de perfil
Destaques
Figura escrita @turismorj
Sim, com fotos e vídeos. Tem capa.
Em português. Pede para usar
Biografia
Verificado
Sim
hashtags #turismorj e #turisrio
Publicações
Frequência de posts
1.019
Alta (a cada 2 dias)
Instagram
Sim, conteúdo promocional e informativo
Reels
Propósito claro e fotos
Sim
sobre Covid-19
IGTV
Engajamento
Sim
Bom (mais de 5% dos seguidores
Posts
interagem)
Conteúdo relevante,
Mix de conteúdo dentro da Fotos e vídeos de destinos e atrativos
Sim
consistente e alta qualidade
marca
turísticos
Legenda interativa
Exploração de hashtags
Sim
Muito
Link https://www.youtube.com/channel/UCsBVRamAN4_Pa0iYciHdNpQ
Youtube
Número de vídeos
Número de inscritos
Visualizações
95
834
1.460.650
Não aparecem na primeira página, somente sites e
Google
"(estado) + turismo" TurisRio (9ª)
“o que fazer em (estado)”
blogs especializados em turismo
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303488Link
Página do estado Sim, separado por segmentos
State_of_Rio_de_Janeiro-Vacations.html
TripAdvisor:
Rio de Janeiro, Armação dos Búzios,
Bondinho Pão de Açúcar, Praia do Sono, Rua das
o que fazer 10
Paraty,
Arraial
do
Cabo,
Cabo
Frio,
Pedras, Praia do Forte, Prainhas do Pontal do
10
principais
(estado)
principais
atrações
Petrópolis,
Angra
dos
Reis,
Teresópolis,
Atalaia, Praia do Forno, Praia Saco do Mamanguá,
cidades
Penedo, Visconde de Mauá
Museu Imperial, Ilha Cataguás, Praia de Itacoatiara
4.4 Capacitação e conhecimento
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou profissionalizantes em
Não (foram encontrados registros de capacitação
atividades típicas do turismo
para gestores municipais, mas não para o trade)
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
Metadescrição
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Outros

Estado

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$)
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$)
Atividades Características do Turismo
Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado
2016 3.076.290.540.54
1,58
151.465
4,51
2017 2.876.206.490.37
1,30
141.185
4,42
2018 3.023.836.658.99
1,14
135.848
4,29
2019 3.414.074.815.08
1,28
136.157
4,29

(%) da região

758.859
44.222,66

População na força de
trabalho, 2019 (%)
Taxa de participação
Taxa de desocupação
Rendimento médio real do
trabalho principal, 2019 (R$)

(%) do Brasil

20,39
104,23

10,83
131,64

Estado Região

Brasil

61,06
14,58

66,00
12,10

62,60
11,70

2.715

2.551

2.229

5.2 Sociocultural

Estado
Brasil
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017
0,796
0,778
IDH Educação
0,763
0,742
IDH Longevidade
0,858
0,850
IDH Renda
0,769
0,747
Patrimônio cultural
Estadual Federal
Material
Bens tombados
506
248
Bens culturais inventariados
14
Imaterial
Bens registrados
37
7
Patrimônio
Bens tombados
1
arqueológico
Bem arqueológico
937
Comunidades tradicionais
Quilombolas
Terras indígenas
Quantidade Área protegida (ha)
(%) do estado

42

6

4.790,27

Estado

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017
IVS Infraestrutura urbana
IVS Capital humano
IVS Renda e trabalho
Índice de Gini da distribuição do rendimento
domiciliar per capita, 2019
Energia elétrica, domicílios com atendimento
por rede geral, 2019 (%)
Taxa de mortalidade infantil, 2020
Saúde (ano de projeção 2018, ‰)
pública Esperança de vida ao nascer, 2020
(ano de projeção 2018, anos)
Segurança Taxa de homicídios, 2017 (por
100 mil habitantes)
0,00 pública

Região

Brasil

0,284
0,407
0,173
0,271

0,235
0,272
0,173
0,260

0,243
0,204
0,226
0,300

0,551

0,527

0,543

100,0

99,9

99,5

10,09

9,05

11,56

77,30

78,54

76,74

38,38

19,4

31,59

5.3 Ambiental
Unidades
Unidades
17
131
Área
protegida
(ha)
Área
protegida
Estaduais
539.150
Unidades de
465.270
(ha)
conservação
Visitantes
7.088.804
Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%)
0,23
(%) da região (%) do Brasil
(%) da região (%) do Brasil
Domicílios, 2019 (em 1.000)
6.499
20,6
9,0 População total, 2019
17.300.000
19,6
8,2
Estado
Região
Brasil
Estado
Região
Brasil
Água, domicílios com atendimento por rede
Água, população total com
87,9
92,3
85,5 atendimento por rede, 2019 (%)
90,7
91,1
83,7
geral, 2019 (%)
Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019
Esgoto, população total com
84,8
86,5
62,7 atendimento por rede, 2019 (%)
64,4
79,5
54,1
(%)
Resíduos sólidos, domicílios com coleta por
Resíduos sólidos, cobertura de
91,6
70,8
84,4 coleta domiciliar, 2019 (%)
98,6
96,2
92,1
serviço de limpeza, 2019 (%)
Federais, uso público e
turismo, 2019

6 ACESSO E ACESSIBILIDADE
6.1 Infraestrutura
Municípios
(%) da região
(%) do Brasil
Macaé, Campos de Goytaquazes, Cabo Frio, Rio de Janeiro
atendidos
1.252.267
34,16
19,71
Aeroportos Chegada de turistas internacionais, 2019
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018
9.911.356
20,96
10,38
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018
9.921.853
20,92
10,39
Principais municípios receptores, viagens
Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Resende,
Rodoviárias interestaduais e internacionais, 2019
Rio de Janeiro, Volta Redonda
(%) da região
(%) do Brasil
Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019
2.752.613
14,23
6,95
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019
Total
Rodovias estaduais
Extensão (km)
2.593
893
Ótimo
37,45
10,53
Bom
32,20
30,46
Regular
Estado geral (%)
16,85
29,79
Ruim
9,37
17,25
Péssimo
4,13
11,98
Quantidade

6

6.2 Inclusão
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada para a promoção da acessibilidade
Ferramentas de inclusão Site do órgão de governança de turismo
online
Site da marca de turismo

Não
Aumento de fonte e contraste
Não há

