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O estudo da Análise Setorial apresentado a seguir é parte integrante da pesquisa Estudo de 
Oportunidades de Investimentos em Turismo no Distrito Federal desenvolvida pelo Centro 
de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, a partir das especificações técnicas 
do SEBRAE-DF, com o objetivo principal de gerar informações capazes de orientar a to-
mada de decisão de empreendedores e de gestores da iniciativa pública e privada do DF. 

Em junho de 2010 foi finalizada a primeira etapa deste estudo, que resultou no Volume 
I – Análise Macroambiental do Distrito Federal – cuja proposta foi analisar o ambiente 
externo do turismo. Essas análises, embora materializem-se em dois documentos distintos, 
possibilitam identificar ameaças, oportunidades, forças e fraquezas para as principais ca-
tegorias que compõem a cadeia produtiva do Turismo no DF, apontando possibilidades 
de investimentos para o Setor, objeto de um terceiro documento que traduz os resultados 
obtidos com este projeto.

Para elaboração da Análise Setorial foram consideradas consultas em fontes primárias e 
secundárias, com o uso de distintas ferramentas e metodologias, realizada no período de 
dezembro de 2009 a agosto de 2010. Os elementos contidos na análise encontram-se es-
truturados em oito capítulos que abordam as condições da cadeia produtiva do Turismo no 
Distrito Federal por meio das categorias básicas que integram o Setor – atrativos turísticos; 
serviços de agenciamento; serviços e equipamentos de meios de hospedagem; serviços e 
equipamentos de gastronomia; infraestrutura, espaços, equipamentos e serviços para even-
tos; infraestrutura, equipamentos e serviços para transportes; e outros serviços relacionados 
ao Turismo. 

O presente documento é composto por dados e informações que caracterizam o estágio 
atual de desenvolvimento da atividade turística no Distrito Federal. Seus resultados, jun-
tamente com a Análise Macroambiental, são subsídios para o Estudo de Oportunidades de 
Investimentos em Turismo no DF, que integra o terceiro Volume deste compêndio.  

“O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, 
que será para o século 21, mais do que a Revolução 

Industrial foi para o século 20”
(Timmons, 1990).

APResenTAÇÃo



20

o

20

O presente capítulo apresenta a metodologia de trabalho que  resultou na Análise Setorial 
do Turismo no Distrito Federal. Fundada em 1960, Brasília é o  centro político, econômi-
co e administrativo do País, tombado em 1987 como Patrimônio Histórico Mundial pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Possui 
uma estrutura que representa um marco histórico quanto à arquitetura moderna e o ur-
banismo funcionalista do século XX. Devido ao seu potencial histórico-cultural, Brasília é 
um importante destino turístico do Brasil.

Em linhas gerais, o Turismo é uma atividade capaz de gerar negócios formais e informais, 
de pequeno, médio e grande porte, caracterizado por aspectos basicamente empresariais. 
A diversidade de empresas e profissões que atuam nesse Setor é enorme, cada qual com 
seu ramo de especialização. Sob o ponto de vista da atividade econômica, o Turismo é 
modelado a partir da perspectiva de quem o consome, ou seja, da demanda e do que 
se pode oferecer a esse consumidor, da oferta. A diversidade de perfis e motivações da 
demanda, aliada às condições naturais e econômicas do local visitado, dentre outras con-
dicionantes socioterritoriais, implicam em um conjunto significativamente heterogêneo de 
produtos e serviços produzidos e consumidos. Disso resulta a impossibilidade de existên-
cia de um processo de produção único e comum ao Turismo, que possibilite determiná-lo 
enquanto uma atividade econômica padrão. 

O CET/UnB reconhece que um Estudo de Oportunidades de Investimentos em Turismo 
no Distrito Federal deve observar especificidades advindas do território e da população 
residente e visitante. Dessa forma, opta por incluir nesta análise uma listagem de cate-
gorias de atividades construída com base no cruzamento de classificações da OMT, do 
IBGE (CNAE) e do Ministério do Turismo (MTur) para o Inventário da Oferta Turística, 
delimitando um escopo próprio de análise setorial, desenhado para subsidiar um estudo 
de oportunidades para o Turismo no Distrito Federal. Para tanto, as categorias serão ana-
lisadas dentro de uma perspectiva de mercado. Mas, antes de discorrer sobre as análises 
realizadas, é necessário esclarecer os pressupostos metodológicos adotados.

“A chave de todas as ciências é inegavelmente  
o ponto de interrogação.” 

(Balzac, 1835)

meTodoloGIA
1
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1.1 PRessuPosTos meTodolÓGIcos

Mercados constituem um sistema de informação que permite a milhares de agentes 
econômicos, produtores e consumidores, até certo ponto isolados entre si, tomar as de-
cisões necessárias para que a sociedade toda possa alcançar as três eficiências – atributi-
va, produtiva e distributiva (Beni, 2003). É formado pela oferta (quantidade de um bem 
ou serviço que chega ao mercado por um dado preço em um determinado período de 
tempo) e demanda (quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam e 
podem comprar a um dado preço).

Mercado turístico é descrito por Lage e Milone (1991) como uma rede de informações 
que permite aos agentes econômicos – consumidores, no caso os turistas; e produtores, 
no caso as empresas de Turismo – tomarem decisões para resolver os problemas econô-
micos fundamentais do Setor. As categorias de mercado que serão analisadas neste estu-
do encontram-se representadas na Figura 1 e detalhadas pormenorizadamente em suas 
subcategorias no Apêndice 1. Em conjunto, são compostas basicamente por: atrativos 
turísticos; serviços e equipamentos de hospedagem; serviços e equipamentos de agen-
ciamento; serviços e equipamentos de gastronomia; espaço, infraestrutura e serviços para 
eventos; serviços e equipamentos para transportes; empreendimentos de lazer e entrete-
nimento e outros serviços.

Figura 1 – Categorias de merCado Consideradas no estudo
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  Fonte: CET-UnB, 2010. 

Essa classificação por categorias de mercado respeita o que preconiza o Ministério do 
Turismo (MTur). A base conceitual do MTur define a categoria de atrativos turísticos 
composta de atrativos naturais; culturais; técnico, científico ou artístico; 
atividades econômicas; e eventos permanentes.  

Consideram-se os atrativos naturais como elementos da natureza que, ao serem 
utilizados para fins turísticos, passam a atrair fluxos de visitantes. As subcategorias 

 Fonte: CET/UnB, 2010

Essa classificação, por categorias de mercado, respeita o que preconiza o Ministério do 
Turismo (MTur). A base conceitual do MTur define a categoria de atrativos turísticos com-
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posta de atrativos naturais; culturais; técnicas, científicas ou artísticas; atividades econômicas; 
e eventos permanentes. 

Consideram-se os atrativos naturais como elementos da natureza que, ao serem utilizados 
para fins turísticos, passam a atrair fluxos de visitantes. As subcategorias que o compõem 
são: montanhas; planaltos e planícies; costas ou litoral; terras insulares; hidrografia; quedas 
d’água; fontes hidrominerais ou termais; unidades de conservação; cavernas, grutas e 
furnas; áreas de caça e pesca; flora; fauna; paisagem; e outros. 

Os atrativos turísticos culturais são definidos como elementos da cultura que, ao serem 
utilizados e apreciados pela população, passam a atrair fluxos turísticos. Esses são tradu-
zidos como os bens e valores culturais de natureza material e imaterial, produzidos pelo 
homem e apropriados pelo Turismo por serem o testemunho de uma cultura representada 
por sítios históricos, arquitetura e edificações, obras de arte, instituições culturais, festas e 
celebrações, gastronomia típica, artesanato, músicas e danças, feiras e mercados, saberes 
e fazeres, entre outros. Destes, estão sendo analisados apenas aqueles bens que permitam 
a visitação pública ou que possam de alguma forma, ser apreciados pelo turista. 

Algumas atividades econômicas e eventos permanentes também têm motivado o des-
locamento de pessoas para determinado destino, sendo considerado, portanto, atrativos 
turísticos. A categoria de “atividade econômica” é definida como o conjunto de atividades 
produtivas relacionadas ao extrativismo e exploração, à agropecuária e à indústria. Já 
os “eventos permanentes” são entendidos como o conjunto de eventos realizados com 
periodicidade, e que compõem o quadro fixo de eventos de um município, permitindo 
a atração de fluxos turísticos e de visitação, classificados em: congressos e convenções, 
feiras e exposições, e outras realizações diversas. 

A base conceitual do Ministério do Turismo define ainda a categoria de atrações técni-
cas, científicas ou artísticas o conjunto de atrativos potenciais ou latentes que permite a 
atração de fluxos turísticos e de visitação e que envolve: parques tecnológicos, parques 
industriais, museu tecnológico, centro de pesquisa, usina hidroelétrica, barragem, eclusa, 
açude, planetário, aquário, viveiro, exposição técnica, exposição artística, ateliê, zoológi-
co, jardim botânico, dentre outros. 

O segundo conjunto de categorias, denominado serviços e equipamentos de hospeda-
gem, possui como subcategorias: hotel/hotel urbano; hotel histórico; hotel de lazer/resort; 
pousada; apart-hotel/ flat/condotel; motel; camping; albergue; hotel fazenda; e cama e 
café.

Entre os serviços de agenciamento estão sendo consideradas as agências de viagem e Turismo 
e as consolidadoras, atentando-se para as que prestam serviços em âmbito local/regional, 
nacional e internacional.
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Os serviços e equipamentos de gastronomia compreendem: restaurantes; bares/ cer-
vejarias e similares; cafés/lanchonetes; quiosques/barracas e serviços ambulantes; sorve-
terias; casas de sucos; padarias; catering/ bufê e outros serviços de comida preparada; 
chocolaterias; espaço gourmet/confrarias.

A categoria das empresas organizadoras e prestadoras de serviços para eventos é com-
posta por empresas que prestam serviços para a organização de congressos, convenções, 
seminários ou eventos congêneres, entre outros tipos de serviços e equipamentos utilizados 
em eventos que, por suas características e ou/peculiaridades, atendem à demanda turística. 

São considerados na categoria de serviços e equipamentos para transporte: as trans-
portadoras turísticas (aluguel de automóveis, embarcações, microônibus, vans, ônibus, 
transfer e translado); táxis; transporte aéreo; transporte rodoviário (intermunicipal, interes-
tadual e internacional); transporte aquaviário e transporte metroviário.

Na categoria empreendimentos de lazer e entretenimento estão sendo considerados 
os parques de diversões temáticos; parques, jardins e praças urbanas; clubes; pista de 
patinação/motocross/bicicross; estádios/ginásios e quadras; hipódromo; autódromo/ kar-
tódromo; marinas e atracadouros; mirantes e belvederes; boates/discotecas; casas de es-
petáculos e shows; casas de dança; cinemas; pistas de boliche; campos de golfe; parques 
agropecuários/vaquejadas; teatros; e outros. 

Para essa análise, optou-se em integrar à categoria denominada outros serviços e equi-
pamentos relacionados ao Setor do Turismo as empresas do Terceiro Setor e prestadores 
de serviços autônomos que exercem papel importante na movimentação da economia 
relacionada ao Setor, além de empreendedores individuais e prestadores de serviços autô-
nomos, como os guias de Turismo locais/ regionais; as entidades, associações e prestadores 
de serviços relacionados ao Turismo; as empresas de consultoria, assessoria e planejamento 
do Turismo; as empresas e instituições de ensino e capacitação e os centros de informação 
turística, uma vez que promovem e constituem-se em oportunidades de investimento.

A Análise Setorial proposta pelo CET/UnB diferencia-se no momento em que assume 
a necessidade de considerar aspectos não apenas da oferta turística, mas também da de-
manda do Turismo no Distrito Federal. Nesse sentido, corrobora-se  com a afirmativa de 
Ansarah (2000) que quanto mais as características do mercado-alvo forem conhecidas, 
maior será a eficácia das técnicas para identificar clientes com comportamentos homogê-
neos quanto aos seus gostos e preferências. 

Assim, a demanda, composta por alguns turistas que estiveram no Distrito Federal, em 
2008 foi analisada com base do banco de dados de Pesquisa de Perfil e Satisfação do 
Turista em Brasília, realizada no período de 10 a 15 de Junho de 2008 (Figura 2), cuja 
metodologia específica será detalhada ainda neste capítulo.
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Figura 2 – Composição da demanda turístiCa a ser analisada
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Figura 2 – Composição da demanda turística a ser analisada 

 
                                               Fonte: CET-UnB, 2010. 

O resgate e reavaliação dos dados coletados nessa pesquisa de 2008 foi realizado 
devido a necessidade de identificar algumas características do perfil do visitante de 
Brasília e sua avaliação com relação a atrativos, equipamentos e serviços. 

Hoje, o planejamento do turismo com vistas à maximização dos impactos positivos e 
da experiência turística, bem como a minimização dos impactos negativos, constitui 
um instrumento de gestão, uma abordagem racional para a solução de problemas 
(HOLANDA, 2006:27), envolvendo a aplicação sistemática do conhecimento para 
conceber e avaliar cursos de ação alternativos, como parte de um processo racional 
de tomada de decisões.  

Na fase de elaboração dos planos e estratégias, o processo de gestão necessita de 
informações que auxiliem a tomada de decisão. A partir deste pressuposto, a 
realização de pesquisas de demanda oferece importantes subsídios para adequar os 
produtos turísticos às necessidades e preferências desses segmentos. Mas não 
fornece subsídios suficientes. Para entender o mercado do turismo é necessário 
conhecer, também, o que pensam e como tendem a agir os agentes diretamente 
responsáveis por seu funcionamento. Neste caso específico, as instituições públicas 
do setor e os gestores/administradores dos empreendimentos e instituições das 
categorias que integram o turismo, em nível nacional e distrital.  

Conhecer as instituições públicas do setor, suas políticas, programas e ações permite 
identificar importantes indícios da dinâmica de desenvolvimento do turismo no 
território, seja nacional, seja distrital, sobretudo no que tange a investimentos e 
outros incentivos disponíveis pelo poder público aos destinos e regiões turísticas e ao 
próprio mercado do turismo no DF, no caso de setores públicos distritais.  

Conhecer o que pensa o mercado nacional com relação ao destino Brasília e o que 
pensam os agentes do mercado local, por sua vez, também é fundamental quando se 
pretende uma aproximação com sua realidade. Assim, com base na necessidade de 
conhecer a oferta do setor turismo existente no Distrito Federal, mas também sem 
ignorar dados sobre a demanda e sobre instituições públicas, foi elaborado o modelo 
conceitual da análise do Setor Turismo no Distrito Federal, considerado nesse Estudo 
de Oportunidades, como a análise do ambiente interno do turismo.  

Para a elaboração desse modelo, tomou-se por base o Sistema do Turismo 
desenvolvido por Beni (2003), conforme Figura 3, que permite ilustrar as partes que 
integram a dinâmica do setor, compostas de subsistemas identificados nos 
conjuntos das relações macroambientais (abordado no Relatório de Análise 
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pesquisas de demanda oferece importantes subsídios para adequar os produtos turísticos às 
necessidades e preferências desses segmentos. Mas não fornece subsídios suficientes. Para 
entender o mercado do Turismo é necessário conhecer, também, o que pensam e como 
tendem a agir os agentes diretamente responsáveis por seu funcionamento. Neste caso 
específico, as instituições públicas do Setor e os gestores/administradores dos empreendi-
mentos e instituições das categorias que integram o Turismo nacional e distrital. 

Conhecer as instituições públicas do Setor, suas políticas, programas e ações permite 
identificar importantes indícios da dinâmica de desenvolvimento do Turismo no território, 
seja nacional, seja distrital, sobretudo no que tange a investimentos e outros incentivos 
disponíveis pelo poder público aos destinos e regiões turísticas, e ao próprio mercado do 
Turismo no DF, no caso de setores públicos distritais. 

Conhecer o que pensa o mercado nacional com relação ao destino Brasília e o que 
pensam os agentes do mercado local, por sua vez, também é fundamental quando se pre-
tende uma aproximação com sua realidade. Assim, com base na necessidade de conhecer 
a oferta do Setor Turismo existente no Distrito Federal, mas também sem ignorar dados so-
bre a demanda e sobre instituições públicas, foi elaborado o modelo conceitual da análise 
do Setor Turismo no Distrito Federal, considerado neste Estudo de Oportunidades, como 
a análise do ambiente interno do Turismo. 
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Para a elaboração desse modelo, tomou-se por base o Sistema do Turismo desenvolvido 
por Beni (2003), conforme Figura 3, que permite ilustrar as partes que integram a dinâmica 
do Setor, compostas de subsistemas identificados nos conjuntos das relações macroam-
bientais (abordado no Volume I – Análise Macroambiental do DF), conjunto da organização 
estrutural (abordado na parte I deste relatório e no Volume I – Macroambiental) e conjunto 
das ações operacionais (abordado neste relatório e compreendido como a ambiente inter-
no do Turismo). Neste caso específico, tomou-se como objeto de análise o Setor turístico 
do DF, desenhado com subsídios em informações diversas, reunidas pelo CET/UnB.

Figura 3 – modelo ConCeitual de setor turismo desenvolvido para a análise setorial
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Macroambiental), conjunto da organização estrutural (abordado na parte I deste 
relatório e no Relatório Macroambiental) e conjunto das ações operacionais 
(abordado neste relatório e compreendido como a ambiente interno do turismo). 
Neste caso epecífico, tomou-se como objeto de análise o setor turístico do DF, 
desenhado com subsídios em informações diversas, reunidas pelo CET-UnB. 

Figura 3 - Modelo conceitual de Setor Turismo desenvolvido para a Análise Setorial 
 

 
 Fonte: Baseado em Beni, 2003 e adaptado pela equipe técnica do CET-UnB, 2010. 

O conjunto de relações macroambientais deste estudo foi abordado no Relatório 
Macroambiental e é entendido como um sistema aberto, interdependente e nunca 
auto-suficiente, estabelecendo constantes trocas com o turismo, influenciando-o 
continuamente como seu ambiente externo. 

O conjunto da organização estrutural do sistema, por sua vez, equivale à soma da 
superestrutura com a infraestrura. O subsistema denominado de superestrutura 
refere-se à complexa organização tanto pública quanto privada que permite 
harmonizar a produção e a venda de diferentes serviços do sistema e compreende 
tanto a política oficial do turismo e sua ordenação jurídico-administrativa, como sua 
manifestação no conjunto de medidas de organização e de promoção dos órgaos e 
instituições oficiais, e estratégias governamentais que interferem no setor (BENI, 
2003).  Por subsistema de infraestrutura compreende-se não apenas a infraestrutura 
básica existente em si, mas as principais classes da infraestrutura relacionadas com o 
turismo e questões relativas a sua natureza e possíveis investimentos que se façam 
necessários. Cumpre destacar que a infraestrutura é considerada tanto em sua 

Fonte: Baseado em Beni, 2003 e adaptado pela equipe técnica do CET/UnB, 2010.

O conjunto de relações macroambientais, abordado no Volume I – Análise Macroam-
biental do DF –, é entendido como um sistema aberto, interdependente e nunca autosu-
ficiente, estabelecendo constantes trocas com o Turismo, influenciando-o continuamente, 
como seu ambiente externo.

O conjunto da organização estrutural do sistema, por sua vez, equivale à soma da su-
perestrutura com a infraestrura. O subsistema denominado de superestrutura refere-se à 
complexa organização tanto pública quanto privada que permite harmonizar a produção 
e a venda de diferentes serviços do sistema e compreende tanto a política oficial do Tu-
rismo e sua ordenação jurídico-administrativa, como sua manifestação no conjunto de 
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medidas de organização e de promoção dos órgãos e instituições oficiais, e estratégias 
governamentais que interferem no Setor (Beni, 2003). Por subsistema de infraestrutura 
compreende-se não apenas a infraestrutura básica existente em si, mas as principais clas-
ses da infraestrutura relacionadas com o Turismo e questões relativas a sua natureza e 
possíveis investimentos que se façam necessários. A infraestrutura é considerada em sua 
relação com a superestrutura observando casos em que: uma região com vocação para o 
Turismo pode, a longo prazo, promover a ampliação da infraestrutura instalada no territó-
rio, beneficiando também a exploração de outras atividades econômicas; ou a superestru-
tura instalada faz isso e garante a manutenção da infraestrutura desenvolvida para outros 
fins que não necessariamente o Turismo, mas que o beneficiam e influenciam em grande 
medida. Ambos foram analisados no Relatório Macroambiental, mas serão retomados, em 
certa medida, neste relatório setorial, por sua relação intrínseca com o Setor. 

“Nos programas globais de desenvolvimento, a implantação de infraestrutu-
ra coordena-se com outros investimentos e, na realidade, deve precedê-los. 
Quando os serviços mínimos já se acham instalados, o crescimento do Setor 
numa região e em seus principais polos resulta num aumento considerável no 
consumo de energia, de água e outros serviços públicos, como os meios de 
comunicação. Em princípio, pode-se satisfazer uma demanda com o sistema 
existente, utilizando-o mais intensamente e efetuando pequenas melhorias e 
ampliações. Sua superutilização, (...), prejudica o Turismo se novos e adequa-
dos investimentos não forem realizados. Em contrapartida, dentro de certos 
limites, a experiência de países que registraram um rápido crescimento na 
década passada faz pensar que as deficiências da infraestrutura são um im-
pedimento menos grave para o aumento do Turismo que a escassez de alo-
jamentos. Os visitantes toleram certas deficiências desde que não lhes criem 
desconforto em excesso.” (Beni, 2003, p.127) 

O foco dessa análise está no conjunto de relações operacionais do Turismo, equivalente 
a seu ambiente interno, uma vez que envolve as relações de mercado do Turismo em suas 
distintas categorias e especificidades. 

Segundo Beni (2003), no estudo do mercado existem três questões centrais: o quê produzir, 
como produzir e para quem produzir. Para o desenvolvimento da atividade de Turismo, é 
necessário que as unidades produtivas de bens e serviços turísticos combinem adequada-
mente os fatores de produção, otimizando-os, pois estes determinam o volume da oferta. 

O conceito da oferta, em Turismo, tem conotação mais ampla que a simples produção 
de bens e serviços, pois abrange instalações e equipamentos. Neste documento, o con-
junto analisado como oferta do Turismo no Distrito Federal, envolve as categorias expostas 
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anteriormente (Figura 1), incluindo os insumos básicos dessa produção, denominados de 
atrativos turísticos. 

Para determinar o funcionamento do mercado, deve-se levantar seus atrativos, assim 
como conhecer o universo das empresas de Turismo e o uso de sua capacidade instalada, 
uma vez que dependem da demanda turística. Dessa forma, a demanda também deve ser 
considerada. Para que a combinação desses fatores e o processo de produção de bens e 
serviços turísticos ocorram é preciso que exista uma demanda real ou potencial, com as pes-
soas realizando atos de consumo, chamados “atividades turísticas” em seus deslocamentos. 

Além disso, a complexa organização tanto pública quanto privada que controla a produ-
ção e a venda de bens e serviços turísticos nos mercados – considerada a superestrutura –, 
e estruturas e equipamentos que garantem acesso, saneamento, energia, comunicação, 
entre outros – considerado-se a infraestrutura –, são imprescindíveis para o funcionamen-
to desse mercado. 

Devido à suas peculiaridades, o mercado turístico pode ser classificado de duas formas, 
direto e indireto. O direto é aquele no qual oferecidos e consumidos bens e serviços ple-
namente relacionados ao Turismo, como por exemplo, voos charters, excursões e tours 
pela cidade. Já no mercado turístico indireto são oferecidos e consumidos bens e serviços 
parcialmente turísticos, ou seja, que podem ser utilizados por diversos consumidores e 
não necessariamente por turistas, tais como meios de transportes, alojamentos e restau-
rantes (Lage e Milone, 1991).  

A fim de englobar todo o mercado e uma maior diversidade de empresas do DF, a 
análise considera tanto o mercado turístico direto quanto o indireto, inserindo ambas 
empresas e instituições envolvidas em seu Sistema de Cadastramento dos Recursos e da 
Oferta Turística do DF. 

Para possibilitar a melhor compreensão do Setor Turismo no Distrito Federal, este do-
cumento está dividido em três partes. Na Parte I, são descritas as políticas públicas de 
Turismo e suas instituições em âmbito federal e distrital, considerado parte integrante da 
superestrutura do sistema; na Parte II são apresentados os resultados obtidos com diversas 
pesquisas aplicadas com o intuito de conhecer o mercado turístico do Distrito Federal e 
o que pensam seus visitantes, parceiros e concorrentes, com base em dados da demanda 
e oferta, oriundos de fontes diversas; e, na Parte III são apresentados, em síntese, os prin-
cipais pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do setor Turismo no DF. A Figura 
4 apresenta o  desenho da metodologia da Análise do Setor Turismo no Distrito Federal, 
desenvolvido pelo Centro de Excelência em Turismo (CET/UnB).
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Figura 4 – desenho da metodologia da análise do setor turismo no distrito Federal

 Fonte: CET/UnB, 2010

Serão apresentadas a seguir as metodologias de análise de cada uma das partes que 
compõem o Relatório da Análise do Setor Turismo no Distrito Federal.

1.2 meTodoloGIA de elABoRAÇÃo dA PARTe  I

Antecede a análise da oferta e da demanda, a abordagem de alguns aspectos de rele-
vância direta para o Setor, como políticas e programas existentes nas principais instituições 
públicas que contribuem para o desenvolvimento do Setor Turismo e seu processo deci-
sório no País e no DF. Para tanto, foram destinados, neste documento, dois capítulos para 
essa investigação, como mostra o quadro 1.01.

Quadro 1.01 – temas Que Compõem a primeira parte do relatório setorial
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Serão apresentadas a seguir as metodologias de análise de cada uma das partes que 
compõem o Relatório da Análise do Setorial Turismo no Distrito Federal. 

1.2 Metodologia de elaboração da Parte  I 
Antecede a análise da oferta e da demanda a abordagem de alguns aspectos de 
relevância direta para o setor, como políticas e programas existentes nas principais 
instituições públicas que contribuem para o desenvolvimento do setor de turismo e 
seu processo decisório no país e no DF. Para tanto, foram destinados neste 
documento 2 capítulos para essa investigação, como mostra o quadro 1.01. 

Quadro 1.01 – Temas que compõem a primeira parte do Relatório Setorial 

Temas que compõem a primeira parte do Relatório Setorial 

Política Pública de Turismo e suas 
instituições 

O Ministério do Turismo e Lei Geral do Turismo 

Os Planos Nacionais de Turismo – PNT 2003/2007 e PNT 
2007/2010 

Políticas e Programas de outros ministérios que afetam 
diretamente o Setor de Turism o 

Política Pública distrital de Turismo 
e suas instituições  

Instituições Públicas de Turism o de âmbito distrital 
Pólíticas Públicas distritais 
Capacitação em Turismo no Distrito Federal 
Sistema de Informações Turísticas 
Investimentos para o Setor Turismo no Distrito Federal 

Fonte: CET-UnB, 2010 

São temas abordados neste relatório: a Lei Geral do Turismo; as  políticas públicas e 
programas que afetam diretamente o setor; os programas públicos federais que 
beneficiam a área do DF e o setor de turismo; os  investimentos para o setor 
(públicos e privados); as linhas de financiamento existentes para o setor; e as 
instituições financeiras e sua infraestrutura para atendimento ao turista. 

A obtenção das informações necessárias nessa parte do relatório foram obtidas 
mediante pesquisa em fontes secundárias, principalmente em sites institucionais, 
documentos, livros, atas de reuniões, dentre outras. 

1.3  Metodologia de elaboração da Parte II 
O mercado turístico do Distrito Federal, como qualquer outro mercado, é dinâmico e 
em constante evolução, necessitando ir além de pesquisas em fontes secundárias 
para compreender sua complexidade.  

Fonte: CET/UnB, 2010
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São temas abordados neste relatório: a Lei Geral do Turismo; as  políticas públicas e pro-
gramas que afetam diretamente o Setor; os programas públicos federais que beneficiam a 
área do DF e o Setor de Turismo; os  investimentos para o Setor (públicos e privados); as 
linhas de financiamento existentes para o Setor; e as instituições financeiras e sua infraes-
trutura para atendimento ao turista.

A obtenção das informações necessárias nessa parte do relatório foram obtidas median-
te pesquisa em fontes secundárias, principalmente em sites institucionais, documentos, 
livros, atas de reuniões, dentre outras.

1.3  meTodoloGIA de elABoRAÇÃo dA PARTe II

O mercado turístico do Distrito Federal, como qualquer outro mercado, é dinâmico e 
em constante evolução, necessitando ir além de pesquisas em fontes secundárias para 
compreender sua complexidade. 

Dessa forma, analisa-se o Setor Turismo considerando suas oito categorias1, permeadas 
por dados advindos de diferentes pesquisas: 

1. Pesquisa exploratória de gabinete – que resultou na construção de uma base cadastral 
de empresas, atrativos e empreendimentos turísticos, utilizada como fonte de consul-
ta constante;

2. Pesquisa qualitativa de demanda, realizada no ano de 2008; 
3. Pesquisa qualitativa com administradores e proprietários de atrativos turísticos – realizada 

por telefone, entre abril e maio de 2010;
4. Pesquisa qualitativa com operadores nacionais – realizada em abril de 2010; 
5. Pesquisa qualitativa com agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo – 

realizada em abril e maio de 2010;
6. Pesquisa qualitativa com guias de Turismo – realizada em abril de 2010;

Durante o processo de elaboração deste relatório, foram realizadas análises de todo o 
mercado turístico com fontes de informações que permitissem apontar oportunidades de 
investimento. Assim, por entender o mercado turístico como o conjunto da oferta e da 
demanda, foi considerado imprescindível cruzar os dados obtidos nas pesquisas referentes 
à oferta turística do DF e à demanda. Dessa forma, o conjunto de pesquisas enumeradas 
acima integra a Análise Setorial e está ilustrada na Figura 5 e melhor detalhada logo em 
seguida.

1 Atrativos turísticos; serviços e equipamentos de hospedagem; serviços e equipamentos de agenciamento; serviços e 
equipamentos de gastronomia; espaço, infraestrutura, serviços e equipamentos para eventos; serviços e equipamentos para 
transportes; empreendimentos de lazer e entretenimento; e outros serviços turísticos.
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Figura 5– temas Que Compõem a parte ii do relatório setorial

Fonte: CET/UnB, 2010

1.3.1  AnálIse descRITIVA dA oFeRTA de TuRIsmo do dIsTRITo FedeRAl

A oferta turística envolve a análise do conjunto de atrativos, serviços e equipamentos 
turísticos; do sistema de informação turística; e dos roteiros comercializados. Para essa 
análise, foi elaborada e utilizada uma Base Cadastral com informações distribuídas por ca-
tegoria de empreendimento,  permitindo uma análise descritiva dos dados coletados em 
gabinete e confirmados por telefone. A seguir, o processo de elaboração da Base Cadastral 
é exposto com maior detalhamento.

1.3.1.1 MONTAGEM DA BASE CADASTRAL

Uma das primeiras ações para realizar a montagem da Base Cadastral consistiu em iden-
tificar os negócios existentes no Setor Turismo do Distrito Federal no período de elabora-
ção deste relatório. 

Em dezembro de 2009 foi elaborado no SEBRAE-DF um formato para a Base Cadastral, 
incluindo a forma de identificação, de coleta e de registro dos empreendimentos no âm-
bito do Projeto. 

A partir de então, a equipe CET/UnB identificou e cadastrou 2.814 empreendimentos 
da cadeia produtiva do Turismo, no Distrito Federal, em um banco de dados criado em 
plataforma exclusiva para este fim2. A plataforma de registro dos dados foi alojada em sis-
tema WEB3, desenvolvido em PHP e MySQL, de modo a permitir a exportação dos dados 
para Excel como forma de facilitar futuras análises e usos diferenciados.   

As informações coletadas estão alojadas na Base Cadastral de acordo com a Região Ad-
ministrativa ao qual o empreendimento se localiza no Distrito Federal, considerando os 
seguintes itens:

2 Disponível em: http://www.cet.unb.br/inventur//index.php.
3 A decisão pelo sistema WEB foi tomada com vistas a permitir o acesso e o acompanhamento por diversos usuários, de 
forma concomitante, mediante login e senha.
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1. Categoria4 
2. Subcategoria5 
3. Razão Social
4. Nome Fantasia
5. CNPJ
6. Endereço 
7. País (País de localização da matriz, em caso de filial).
8. Telefone 
9. FAX 
10. Contato
11. E-mail 
12. Site 
13. Situação Atual (opções “em funcionamento” ou “desativada”) 
14. Descrição (texto com a descrição das atividades, de acordo com o objeto social da  

 empresa, observando sua ordem de importância, a partir da atividade principal) 
15. Porte da Empresa (de acordo com a receita bruta anual do empreendimento6)
16. Data de início das atividades (mês/ano do início das atividades comerciais/de serviços  

 ou industriais)
17. Observações (espaço para informações complementares).

No início de fevereiro de 2010, foram encerradas as inserções no sistema de Base Cadastral7 
para que a equipe do CET/UnB pudesse analisar a cobertura dos empreendimentos cadas-
trados e definir as amostras e possíveis entrevistados nas pesquisas qualitativas e quantitativas. 

Embora cerca de três mil empreendimentos tenham sido identificados, nem todas as informações 
enumeradas acima puderam ser coletadas em gabinete. Além disso, fez-se necessário confirmar a 
atividade ou inatividade de cada empreendimento, o que levou a um refinamento das informações 
constantes na Base Cadastral com relação à conferência e à complementação dos dados coletados. 

Os dados e informações obtidos foram, em grande parte, extraídos da própria base de dados 
do CET/UnB e por meio do apoio das principais entidades representativas do Setor8, como: 
a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), a Associação Brasileira das Agências de 

4 Descritas na Figura 1, página 21.
5 Apêndice 1, já indicado anteriormente.
6 De acordo com o critério utilizado pelo SEBRAE-DF para micro (R$0 a R$240.000),  pequena (R$240.000 a 2.400.000), 
média (R$2.400.000 a R$1.800.000.000) e grande empresa (mais de R$ 1.800.000.000), com base na receita bruta anual 
do empreendimento.
7 Os resultados obtidos com a Base Cadastral foram apresentados ao SEBRAE-DF em junho de 2010 em formato Excell e 
MySQL. Acompanhou a Base de Dados um Dicionário de Termos para que os técnicos de informação pudessem utilizar os 
dados com maior domínio e compreensão da forma como foram sistematizados.
8 Cabe destacar que os principais entidades de classe do Setor Turismo de Brasília foram contatadas por e-mail e telefone, 
com envio de ofício assinado pelo Diretor do Centro de Excelência em Turismo.
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Receptivo do DF – ABARE, a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares (Abra-
sel), o Sindicado dos Guias de Turismo do Distrito Federal (Sindgtur), o Sindicato de Turismo 
Rural e Ecológico do DF (Ruraltur), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Brasília (SIindhobar) e o Convention & Visitors Bureaux. Ainda, foram consultados os bancos 
de dados do Ministério do Turismo (Cadastur), da Listel, da Acesso Eventos, de revistas e sítios 
eletrônicos do Setor de Turismo do Distrito Federal e o Google9. 

Embora necessário, o refinamento das informações coletadas, o encerramento da in-
serção de dados na Base Cadastral possibilitou a delimitação de um Universo para a 
definição das amostras dos entrevistados, por parte da equipe técnica do projeto, dando 
sequência às etapas de execução do Estudo.  

1.3.2 AnálIse descRITIVA e QuAlITATIVA dA demAndA PoR TuRIsmo 
no dIsTRITo FedeRAl

Para a análise da demanda, foram utilizados os dados da Pesquisa do Perfil e da Satisfa-
ção do Turista de Lazer e de Negócios, em Brasília, realizada em 2008. Essa  pesquisa de 
demanda turística foi realizada no âmbito do Projeto Observatório do Turismo do Distrito 
Federal, executado pelo CET/UnB, por meio de convênio firmado com a Empresa Brasi-
liense de Turismo (Brasiliatur).

O planejamento das atividades dessa pesquisa envolveu a elaboração dos instrumentos 
de coleta de dados (questionário) com foco nos turistas de negócios e de lazer, com base 
em referências da literatura10 e pesquisas realizadas. Foi aplicado por estudantes de cursos 
de Turismo do Distrito Federal, oriundos do Instituto de Educação Superior de Brasília 
(IESB), da Faculdade CECAP, UPIS – Faculdades Integradas e Faculdade da Terra de Brasília 
(FTB), treinados e supervisionados para esse fim. 

A coleta foi feita a partir da aplicação de “entrevista direta”. Foram utilizados dois tipos 
diferentes de questionários, conforme os segmentos dos turistas de lazer e de negócios. A 
definição dos pontos para a coleta dos dados partiu de sugestões da própria Brasiliatur e 
foram diferenciados para cada segmento, conforme Quadro 1.02 11.

9 O Google é o maior sítio eletrônico de pesquisas e consultas do País atualmente. Embora não garanta a confiabilidade das 
informações prestadas, ele reúne as principais referências a algum tema disponível na internet. Acesso: www.google.com.br.
10 Kastenholz, E. The role and marketing implications of destination images on tourist behavior: The case of Northern Portugal. 
Tese de Doutorado, Universidade de Aveiro. 2002.
11 Modelo dos questionários aplicados na Pesquisa do Perfil e da Satisfação do Turista de Lazer e  de Negócios em Brasília 
(2008) nos Anexos I e II.
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Quadro 1.02 – loCais de apliCação dos Questionários da pesQuisa do perFil  
e da satisFação do turista de lazer e  de negóCios em Brasília
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Embora necessário o refinamento das informações coletadas, o encerramento da 
Base Cadastral possibilitou definir as amostras dos entrevistados por parte da equipe 
técnica do projeto, dando sequência às etapas de execução acordadas no Plano de 
Trabalho.   

1.3.2 Análise descritiva e qualitativa da demanda por 
turismo no Distrito Federal 

Para a análise da demanda, foram utilizados os dados da Pesquisa do Perfil e da 
Satisfação do Turista de Lazer e de Negócios em Brasília, realizada em 2008. Essa  
pesquisa de demanda turística foi realizada no âmbito do Projeto Observatório do 
Turismo do Distrito Federal, executado pela Universidade de Brasília, através do CET-
UnB por meio de convênio firmado com a Empresa Brasiliense de Turismo 
(Brasiliatur). 

O planejamento das atividades dessa pesquisa envolveu a elaboração dos 
instrumentos de coleta de dados (questionário) para os turistas de negócios e de 
lazer, com base em referências da literatura10 e pesquisas realizadas e foi aplicado 
por estudantes de cursos de turismo do Distrito Federal, oriundos do Instituto de 
Educação Superior de Brasília – IESB, da Faculdade CECAP, UPIS – Faculdades 
Integradas e Faculdade da Terra de Brasília - FTB, treinados e supervisionados para 
esse fim.  

Os dados para a pesquisa foram coletados aplicando-se a técnica de “entrevista 
direta” realizada pelos pesquisadores. Foram utilizados dois tipos diferentes de 
questionários, conforme os segmentos dos turistas de lazer e de negócios. A 
definição dos pontos para a coleta dos dados partiu de sugestões da própria 
Brasiliatur e foram diferenciados para cada segmento, conforme Quadro 1.0211. 

Quadro 1.02 – Locais de aplicação dos questionários da Pesquisa do Perfil e da Satisfação do 
Turista de Lazer e  de Negócios em Brasília 

Segmento lazer  Segmento negócios  
Torre de Televisão 
Catedral 
Praça dos Três Poderes 
Memorial JK 

Esplanada dos Ministérios (Ministérios 
da Saúde, Planejamento, Educação, 
Transportes e Cidades). Congresso 
Nacional, Estação Rodo ferroviária, 
Aeroporto. 

  Fonte: CET-UnB, 2008. 

10 Kastenholz, E. The role and marketing implications of destination images on tourist behavior: The case of 
Northern Portugal. Tese de Doutorado, Universidade de Aveiro. 2002. 
11 Modelo dos questionários aplicados na Pesquisa do Perfil e da Satisfação do Turista de Lazer e  de Negócios em 
Brasília (2008) nos Anexos I e II. 

 Fonte: CET/UnB, 2008

No período de aplicação foram preenchidos 1.150 questionários para o segmento do 
Turismo de lazer e mil questionários para os turistas de negócio. Destes, foram validados 
1.003 e 903 questionários, para ambos os segmentos, respectivamente.

As variáveis utilizadas nos questionários foram agregadas em duas macrodimensões. O deta-
lhamento dessas macrodimensões e as suas respectivas dimensões exploradas estão expostos 
no Quadro 1.03.

Quadro 1.03 – maCrodimensões e dimensões exploradas na pesQuisa do perFil  
e da satisFação do turista de lazer e  de negóCios em Brasília
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No período de aplicação foram preenchidos 1.150 questionários para o segmento do 
turismo de lazer e 1.000 questionários para os turistas de negócio. Destes, foram 
validados 1.003 e 903 questionários para ambos os segmentos, respectivamente. 

As variáveis utilizadas nos questionários foram agregadas em duas macrodimensões. 
O detalhamento destas macrodimensões e as suas respectivas dimensões exploradas 
estão expostos no Quadro 1.03. 

Quadro 1.03 – Macrodimensões e dimensões exploradas na Pesquisa do Perfil e da Satisfação do 
Turista de Lazer e  de Negócios em Brasília 

Macrodimensão Dimensões exploradas 
1. Perfil da demanda 1.a Caracterização da demanda 

1.b Hábitos de viagem 

2. Satisfação da demanda com o 
destino 

2.a Infraestrutura de apoio ao turismo 
2.b Atrativos 
2.c Serviços turísticos 
2.d Impressão sobre o destino 
2.e Infraestrutura de apoio ao turismo 

  Fonte: CET-UnB, 2008. 

Para a presente análise setorial, foram considerados os dados da macrodimensão 
“satisfação da demanda com o destino”, cujas variáveis foram agregadas em 3 
dimensões detalhadas na Figura 6. 

Figura 6 – Variáveis da satisfação agregadas nas dimensões infra-estrutura, atrativos e 
serviços/equipamentos turísticos 

 
Fonte: CET-UnB, 2008. 

Satisfação da demanda 

Infraestrutura de apoio ao 
turismo em Brasília 

 
Atrativos 

Serviços/equipamentos 
turísticos 

a) Acesso 
b) Sinalização 
c) Limpeza 
d) Iluminação 
e) Segurança 
f) Transportes em Brasília 
g) Fluidez do trânsito 

a) Acesso aos atrativos 
b) Sinalização até os atrativos 
c) Sinalização diante/interior 
dos atrativos 
d) Patrimônio 
histórico/monumentos 
e) Gastronomia local 
f) Atendimento nos atrativos 
g) Segurança nos atrativos 

a) Instalações, preço e 
atendimento nas unidades de 
hotelaria e alimentação  
b) Qualidade da informação 
turística e dos serviços de 
guias 
c) Hospitalidade 
d) Preço cobrado pelos 
transportes em Brasília 
 

 Fonte: CET/UnB, 2008

Para a presente análise setorial, foram considerados os dados da macrodimensão “sa-
tisfação da demanda com o destino”, cujas variáveis foram agregadas em três dimensões 
detalhadas na Figura 6.
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Figura 6 – variáveis da satisFação agregadas nas dimensões inFraestrutura,  
atrativos e serviços/eQuipamentos turístiCos
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Para a presente análise setorial, foram considerados os dados da macrodimensão 
“satisfação da demanda com o destino”, cujas variáveis foram agregadas em 3 
dimensões detalhadas na Figura 6. 
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Fonte: CET/UnB, 2008.

No caso das variáveis relativas à satisfação, além da distribuição de frequência, optou-se 
pelo uso de uma escala ordinal que admite uma ordenação numérica das categorias de 
resposta, estabelecendo uma relação de ordem entre elas. Nesse tipo de escalas, o respon-
dente deve atribuir um valor ou grau de importância às opções fornecidas, sendo o objetivo 
principal medir as suas atitudes ou opiniões.12 Nesta pesquisa, a escala ordinal utilizada foi 
a “escala de Likert”13 de 5 pontos, que permitiu a avaliação pelos entrevistados, sobre cada 
uma das variáveis, segundo os graus de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

No decorrer da análise no documento, são descritas informações coletadas dessa pes-
quisa da demanda (CET/UnB 2008), classificadas de acordo com o seu perfil (turistas de 
lazer e turistas de negócios em Brasília), bem como falas inéditas. Essas falas referem-se a 
questões abertas que compuseram a pesquisa. Naquela oportunidade, foi feita a seguinte 
pergunta para os turistas entrevistados: “Alguma opinião que você considere importante 
sobre o Turismo em Brasília? (Pontos fortes e oportunidades de melhoria)”.

12 HILL, M. M. e HILL, A. (2000). Investigação por questionário, Lisboa: Edições Sílabo.
13 O indivíduo deve indicar a sua concordância ou discordância com a proposição ou atribuir-lhe um grau de importância, 
utilizando um conjunto normalizado de respostas. Uma das suas vantagens é que permite quantificar as respostas e medir 
as atitudes e opiniões de forma simples e fácil de administrar.
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Cabe salientar que esses dados não foram divulgados antes por terem envolvido outra 
metodologia de análise. Portanto, é um material, até então, inédito apresentado neste 
relatório, que aborda com riqueza a opinião dos turistas sobre os pontos fortes e oportu-
nidades por meio de tratamento qualitativo dos dados. Essas respostas foram dispostas em 
matrizes que permitem analisar não apenas a opinião  proferida por cada um dos segmen-
tos de turistas entrevistados, como suas diferenças de perfil. 

1.3.3 AnálIse QuAlITATIVA dos AGenTes do TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

Para a obtenção de informações dos agentes do Turismo do Distrito Federal foi  utiliza-
da a técnica de entrevista semi-estruturada como um instrumento principal de coleta de 
dados primários. Numa abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas com os dife-
rentes atores sociais vinculados ao Setor de Turismo e predefinidos, quais sejam: turistas, 
empresários, guias, operadores do Turismo nacional e internacional, bem como agentes 
que se relacionam com o Setor Turismo no Distrito Federal.

A realização da pesquisa de campo a partir da aplicação de entrevistas semi-estruturadas foi 
elaborada com o objetivo de conhecer melhor a dinâmica do Turismo no Distrito Federal. Dessa 
forma, foram aplicados 350 questionários e 50 entrevistas, conforme mostra o Quadro 1.04.

Quadro 1.04 – pesQuisas Que Compõem a análise setorial do turismo no dF
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Quadro 1.04 – Pesquisas que compõem a Análise Setorial do Turismo no DF 

Pesquisas que compõem a Análise Setorial do Turismo no DF 
No. Pesquisa Metodologia Técnica Instrumento Amostra Perfil 

1 
Identificação de 

empreendimentos  
Quantitativa 

Levantamento em 
Gabinete 

Cadastro 
 
 

Entidades do 
poder público, 
setor privado e 
Terceiro Setor 

2 
Entrevista em 

empreendimentos 
Quantitativa 

Agendamento 
por telefone/ 

visita ao 
empreendimento 

Questionário 
estruturado 

300 

Proprietários e/ou 
dirigentes de 

empresas do Setor 
Turismo sediadas 

no Distrito Federal 

3 
Entrevista com 

guias de turismo 
Qualitativa 

Agendamento/ 
visita domiciliar 

Roteiro 10 Guias de turismo 
locais 

4 

Entrevistas com 
operadores e 

organizadores de 
turismo 

Qualitativa 
Agendamento de 
entrevista/ visita 
empreendimento 

Roteiro 10 

representantes 
dos principais 
operadores e 

organizadores de 
turismo nacionais 

5 

Entrevistas com 
entidades/ 

empresas que se 
relacionam com a 
cadeia produtiva 

do setor 

Qualitativa 
Agendamento/ 

visita 
empreendimento 

Roteiro 30 

Agentes que se 
relacionam com a 
cadeia produtiva 

do turismo 
(representantes 

do poder 
executivo, 
lideranças 

empresariais, 
acadêmicos, entre 

outros) 

   Fonte: CET-UnB, 2010. 
 

A escolha de tal estratégia para a realização da pesquisa viabilizou não apenas a 
obtenção dos dados coletados, mas também a compreensão global do assunto em 
estudo, pois contemplou diferentes atores sociais envolvidos no processo. Mediante 
às informações coletadas nas entrevistas/questionários, foram realizadas a tabulação 
dos dados, possibilitando uma maior clareza na análise, bem como o alcance do 
objetivo proposto na investigação. Os entrevistados foram submetidos a questões 
abertas e fechadas no intuito de obter o máximo de informações qualiquatitativas do 
mercado turístico.  

Não obstante, a análise dos “Impactos Positivos e Negativos” do Setor de Turismo do 
DF teve por base tanto o estudo de investigação exploratória, quanto a pesquisa 
qualitativa e quantitativa, objetivando sinalizar fragilidades e potencialidades do 
negócio, os impactos mais significativos e menos significativos, com base nas 
categorias em que a atividade turística se desenvolve com maior intensidade.  

Os impactos no setor de turismo são geralmente analisados do ponto de vista 
econômico, ambiental e sócio-cultural e se inter-relacionam. A forma como os 
impactos são percebidos, se positiva ou negativamente, dependem de como os 
atores sociais processam informações e agem ao longo do tempo, ou seja, de uma 
dimensão cultural do fenômeno (Vieira Filho et. al, 2005).    

 

 Fonte: CET/UnB, 2010
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A escolha de tal estratégia para a realização da pesquisa viabilizou não apenas a obten-
ção dos dados coletados, mas também a compreensão global do assunto em estudo, pois 
contemplou diferentes atores sociais envolvidos no processo. Mediante as informações 
coletadas nas entrevistas/questionários, foram realizadas a análise dos dados, possibilitando 
o alcance do objetivo proposto na investigação. Os entrevistados foram submetidos a 
questões abertas no intuito de obter o máximo de informações qualiquatitativas do mer-
cado turístico. 

Não obstante, a análise dos “Impactos Positivos e Negativos” do Setor Turismo do DF 
teve por base tanto o estudo de investigação exploratória, quanto à pesquisa qualitativa, 
objetivando sinalizar fragilidades e potencialidades do negócio, os impactos mais signi-
ficativos e menos significativos, com base nas categorias em que a atividade turística se 
desenvolve com maior intensidade. 

Os impactos no Setor de Turismo são geralmente analisados do ponto de vista econômico, 
ambiental e sociocultural e se interrelacionam. A forma como os impactos são percebidos, se 
positiva ou negativamente, dependem de como os atores sociais processam informações e agem 
ao longo do tempo, ou seja, de uma dimensão cultural do fenômeno (Vieira Filho et. al, 2005). 

Com a realização da pesquisa setorial, dados específicos do Setor do Turismo foram co-
letados para serem cruzados, posteriormente, com dados analíticos gerais de fatores aos 
quais as empresas do Setor dependem para seu crescimento e sucesso comercial. 

A seguir, alguns aspectos que envolvem essa etapa serão detalhados por ordem de execução. 

1.3.3.1 PESQUISA QUALITATIVA 

Na Parte II deste Relatório serão expostos os resultados obtidos com três pesquisas qua-
litativas que integram o Estudo de Oportunidades de Investimentos em Turismo no Distrito 
Federal. Essas pesquisas foram coletadas em três grupos amostrais distintos, compostos por:

1. Representantes de grandes operadoras e organizadoras do Turismo nacional no País.14 
2. Guias de Turismo locais15.
3. Agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no Distrito Federal16. 

14 Fizerem parte dessa amostra dez representantes de grandes redes hoteleiras nacionais, produtoras e captadoras de even-
tos a redes que integram locadoras de veículo e operadoras de viagens que comercializam os principais destinos brasileiros. 
A maior parte das entrevistas foram aplicadas presencialmente em São Paulo, no mês de abril de 2010.
15 Fizeram parte dessa amostra dez guias que atuam no Distrito Federal, com tempo de experiência de três a 25 anos, 
com domínio ou não de outras línguas, ou seja, com diferentes perfis e experiências. Todas as entrevistas foram presenciais, 
coletadas em Brasília, no mês de abril de 2010. 
16 Essa amostra foi composta de trinta agentes que se relacionam com a cadeia produtiva do DF, sejam representantes da 
academia, do poder público, de entidades de classe e de organismos internacionais. As entrevistas foram todas presenciais, 
aplicadas em Brasília nos meses de abril e maio de 2010.
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A leitura realizada pelos relatos dos entrevistados busca identificar as perspectivas des-
ses agentes quanto às oportunidades de investimentos em Turismo no Distrito Federal, 
e como eles visualizam o Setor atualmente. As diversas abordagens serão expostas nas 
análises de cada categoria: atrativos turísticos, agenciamento, meios de hospedagem, gas-
tronomia, eventos, lazer e entretenimento, transportes e outros serviços.

Considerando que “quando um discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma rede 
tecida por outros discursos com semelhantes escolhas e exclusões” (Indursky e Ferreira, 
2005), a representação da amostra, referente aos três segmentos indicados, traz em si 
relatos que traçam perfis da realidade cotidiana de cada um deles e de suas atividades. A 
fala sempre reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente vinculada à dos 
seus autores e ao seu meio cultural.

Mesmo consciente de que, na medida em que se retira de um discurso fragmentos e o 
insere em outro discurso, faz-se uma transposição de suas condições de produção (Bran-
dão, 1993), optou-se por elucidar todo o relatório com trechos retirados das entrevistas 
degravadas, a fim de torná-lo o mais fidedigno possível, inclusive quanto à linguagem 
utilizada pelos entrevistados. 

O CET/UnB no entanto, comprometeu-se com os entrevistados que suas identidades 
seriam mantidas em sigilo. Por esse motivo, não são apresentados nomes ou qualquer 
informação ao final das citações literais utilizadas.

1.3.3.2 PESQUISA QUALIQUANTITATIVA COM EMPRESÁRIOS DO SETOR

Após a elaboração da Base Cadastral, deu-se início ao processo de pesquisa quantitativa 
direcionada aos empresários com empreendimentos no DF. Para tanto, foram realizadas 
300 entrevistas com proprietários e/ou dirigentes de empresas do Setor Turismo no DF, 
analisadas em um relatório distinto que foi considerado nas análises finais publicadas no 
Volume III do Estudo de Oportunidades de Investimentos em Turismo no DF.  

1.4 meTodoloGIA de elABoRAÇÃo dA PARTe III

O conjunto de dados e informações obtidos a partir da descrição feita nas Partes I e II foi 
sistematizado de forma a apontar os elementos relevantes que compõem a análise neste 
volume. 

Sabe-se que sendo o turismo considerado uma atividade econômica, este é modelado 
a partir da perspectiva de quem o consome (da demanda) e do que se pode oferecer a 
esse consumidor (da oferta). Ou seja, a diversidade de perfis e motivações da demanda é 
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aliada às condições naturais, culturais e econômicas do local visitado, dentre outras con-
dicionantes socioterritoriais. 

Assim, no sentido de avaliar as condições internas ao setor de turismo no DF foi utiliza-
da na Parte III  uma metodologia com base na Análise SWOT, definida, segundo Silveira 
(2001: 214), a partir de quatro variáveis:

•	 Pontos	fortes	(Strengths):	fatos,	requisitos,	recursos	ou	outros	fatores	identificados	no	
ambiente interno, que podem significar uma vantagem e/ou um diferencial do setor; 
recursos ou capacidades que o Setor pode usar efetivamente para alcançar seus obje-
tivos. 

•	 Pontos	fracos	(Weakness):	deficiências,	requisitos	ou	limitações	que	podem	restringir	
o desempenho do Setor, identificados no ambiente interno.

•	Oportunidades	 (Opportunities):	 fatos,	 requisitos	ou	 situações	do	ambiente	externo	
que o Setor pode vir a explorar com sucesso.

•	 Ameaças	(Threaths):	fatos,	requisitos	ou	situações	do	ambiente	externo,	com	poten-
cial de impedir o sucesso do Setor.

A sistemarização dos dados resultou em 1.085 informações referentes ao Setor Turis-
mo, classificadas conforme o seu teor nas variáveis apontadas por Silveira (Ibidem). Isto 
porque, entende-se que, monitorar essas forças e esses agentes possibilita acompanhar 
tendências e mudanças importantes e agir diante das oportunidades e ameaças associadas 
a cada tendência ou acontecimento interno ao Setor. 

Depois de realizar uma análise SWOT, é fundamental estabelecer estratégias, metas e 
ações planejadas, integradas e coerentes com as opções do conjunto de agentes (diretos e 
indiretos), que fazem do turismo uma realidade no Distrito Federal.

Contudo, cientes de que a interação entre ambiente interno e externo a qualquer setor 
de atividade econômica é constante e extremamente dinâmica, optou-se por construir 
uma contextualização considerando uma primeira aproximação entre os dados classi-
ficados como pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameças internas ao Setor 
Turismo, em cada uma das categorias analisadas na Parte II, e as classes e subclasses de 
atividades econômicas definidas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE17 (Quadro 8.23). 

17 Esta classificação diz respeito à atividades econômicas de modo geral, não sendo construída a partir ou para as atividades 
turísticas, mas dialogando com estas também.
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Quadro 8.23 – ClassiFiCação Cnae

 Fonte: CONCLA, 2010.

Esta classificação18 foi desenvolvida sob a coordenação do IBGE, de forma compatível com 
a International Standard Industrial Classification– ISIC, recomendada como instrumento de 
harmonização das informações econômicas em âmbito internacional (CONCLA, 2010).

18 Para maiores informações, recomenda-se consulta no sítio eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/.
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PolíTIcAs PúBlIcAs de TuRIsmo  
e suAs InsTITuIÇões 

2

Não faz sentido admirar ou deprezar um País. Tem sentido 
fazê-lo em relação a realizações, princípios, lutas, crimes... 

coisas que não têm cores nos mapas.” 
(Chomsky)

O Turismo foi elevado à condição de norma a partir da Constituição Federal de 1988, com 
o artigo nº 180, que  atribui à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 
promoção e o incentivo  do Turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. 
Essas premissas são ressalvadas por três elementos balizadores: a elevação do Turismo à 
condição de fator de desenvolvimento social e econômico, a promoção estatal do Turismo 
e o incentivo estatal ao Turismo (Rui Badaró, apud Pessoa, 2007).

Desde então, o entendimento do Turismo e a sua concepção enquanto atividade capaz 
de promover desenvolvimento socioeconômico evoluiu muito, permitindo que diversos 
marcos promotores desse processo possam ser identificados e contextualizados atualmen-
te. Para o Estudo de Oportunidades como um todo, destacam-se a criação do Ministé-
rio do Turismo (MTur), em 2003, a elaboração dos Planos Nacionais de Turismo (PNT 
2003/2007 e PNT 2007/2010), e  a promulgação da Lei Geral do Turismo, por permiti-
rem, por meio de sua estruturação e conteúdo, esclarecer as atuais funções, importância 
e responsabilidades que regem cada agente que integra a cadeia produtiva no tocante à 
atividade turística em todo o territorial nacional.  

Neste capítulo, será apresentada a estrutura política do Turismo no Brasil, bem como 
a estruturação das diretrizes e orgãos que o compõe, representados pelo Ministério do 
Turismo, Planos Nacionais de Turismo, os programas e algumas políticas públicas  que 
beneficiam diretamente o Setor Turismo.

2.1 o mInIsTéRIo do TuRIsmo e A leI GeRAl do TuRIsmo

O Ministério do Turismo (MTur) foi criado em 2003, com a finalidade de desenvolver o 
Turismo como uma atividade econômica sustentável. Busca desempenhar um papel rele-
vante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social. Dentre as suas 
principais competências estão: (1) desenvolver a Política Nacional de Desenvolvimento do 
Turismo; (2) promover e divulgar o Turismo nacional, no País e no exterior; (3) estimular as 



43

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; (4) planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao Turismo;  (5) gerir o Fundo 
Geral de Turismo; e, (6) desenvolver o Sistema Brasileiro de Certificação e Classificação 
das Atividades, Empreendimentos e Equipamentos dos Prestadores de Serviços Turísticos 
(Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003).

Para atingir seus objetivos, bem como a superar os diversos desafios, a condução de polí-
ticas públicas pelo MTur é feita por meio de um modelo de gestão descentralizado e orien-
tando pelo pensamento estratégico. Ligados diretamente ao Ministério do Turismo, existem 
uma entidade vinculada (o Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur) e três órgãos, sendo 
esses respectivamente: Secretaria Executiva, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e 
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Turismo, conforme ilustrado na Figura 7 a seguir.

Figura 7 – estrutura organizaCional do ministério do turismo
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no exterior; (3) estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades 
turísticas; (4) planejar, coordenar, supervisionar e avaliar o planos e programas de 
incentivo ao turismo;  (5) gerir o Fundo Geral de Turismo; e,  (6) desenvolver o 
Sistema Brasileiro de Certificação e Classificação das atividades, empreendimentos e 
equipamentos dos prestadores de serviços turísticos (Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003). 

Para atingir seus objetivos, bem como a superar os diversos desafios, a condução de 
políticas públicas pelo MTur é feita por meio de um modelo de gestão 
descentralizado e orientando pelo pensamento estratégico. Ligados diretamente ao 
Ministério do Turismo existem uma entidade vinculada (o Instituto Brasileiro de 
Turismo – EMBRATUR) e três órgãos, sendo esses respectivamente: Secretaria 
Executiva, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo, conforme ilustrado na Figura 7 a seguir. 

 
Figura 7 - Estrutura Organizacional do Ministério do Turismo 

 

 
 

Fonte: Baseado em MTUR, 2010. 
 

Cada um dos órgãos/entidade ligados ao Ministério do Turismo desempenha 
funções específicas e busca, ao final, a obtenção dos objetivos descritos no início 
desta seção. A Secretaria Executiva auxilia o ministro de Estado na definição de 
diretrizes e políticas no âmbito da Política Nacional de Turismo em observância às 
diretrizes propostas pelo Conselho Nacional do Turismo – CNT. Além disso, 
supervisiona e coordena as atividades das secretarias integrantes da estrutura do 
MTur e EMBRATUR e exerce papel de órgão setorial dos Sistemas de Governo 
Federal. Por sua vez, a  Secretaria Nacional de Políticas do Turismo executa a política 
nacional para o setor, orientada pelas diretrizes do CNT, e é responsável pela 
promoção interna, zelando pela qualidade da prestação do serviço turístico brasileiro. 

A Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo subsidia a 
formulação dos planos, programas e ações destinados ao desenvolvimento e ao 
fortalecimento do turismo nacional. Estabelece e acompanha os programas de 
desenvolvimento regional de turismo e a promoção do apoio técnico, institucional e 

Fonte: Baseado em MTUR, 2010

Cada um dos órgãos/entidades ligados ao Ministério do Turismo desempenha funções 
específicas e busca, ao final, a obtenção dos objetivos descritos no início desta seção. 
A Secretaria Executiva auxilia o Ministro de Estado na definição de diretrizes e políticas 
no âmbito da Política Nacional de Turismo em observância às diretrizes propostas pelo 
Conselho Nacional do Turismo (CNT). Além disso, supervisiona e coordena as atividades 
das secretarias integrantes da estrutura do MTur e Embratur e exerce papel de órgão se-
torial dos sistemas do Governo Federal. Por sua vez, a  Secretaria Nacional de Políticas 
do Turismo executa a Política Nacional para o Setor, orientada pelas diretrizes do CNT, 
e é responsável pela promoção interna, zelando pela qualidade da prestação do serviço 
turístico brasileiro.

A Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo subsidia a formulação 
dos planos, programas e ações destinados ao desenvolvimento e ao fortalecimento do Turis-
mo nacional. Estabelece e acompanha os programas de desenvolvimento regional de Turis-
mo e a promoção do apoio técnico, institucional e financeiro, necessário ao fortalecimento 
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da execução e da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nesses 
programas. Finalmente, a atuação da  Embratur concentra-se na promoção, no marketing 
e no apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no 
exterior (MTur, 2010).

Esse modelo de gestão iniciado em 2003 pelo MTur passou a consolidar  uma rede em 
prol do Turismo em todo o Brasil. Essa rede tem permitido a soma de recursos, reunião 
de talentos e esforços em favor das questões turísticas. Esse modelo foi regulamentado em 
2008, com a aprovação da Lei nº 11.771, denominada Lei Geral  do Turismo, no qual o 
Artigo 1º estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao Setor Turismo e 
disciplina a prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos 
prestadores de serviços turísticos (MTur, 2008).

A Lei Geral do Turismo também instituiu o Sistema Nacional do Turismo. Este sistema 
é formado por um núcleo estratégico de âmbito nacional composto pelo Ministério do 
Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo (CNT),  pelo Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), e por uma rede de gestão descentralizada 
composta por órgãos estaduais de Turismo, instâncias de governança macrorregionais, 
órgãos municipais de Turismo, fóruns e conselhos estaduais de turismo, as instâncias de 
governança regionais e os colegiados municipais de Turismo (Brasil, 2010).

A aprovação da Lei Geral do Turismo é um marco importante por propiciar à Política 
Nacional de Turismo e ao Sistema Nacional do Turismo a institucionalidade necessária 
para o seu funcionamento. Contudo, devido ao caráter multifacetado do Turismo, a regu-
lamentação é algo que apresenta grande dificuldade, permeando um arcabouço de difícil 
entendimento e aplicação.  A atividade foi regulamentada por um complexo conjunto de 
normas, que dispõe sobre sua operação e funcionamento, mas, sem uma sistemática que 
as articule e integre. Falta ainda avançar em seus decretos regulamentadores, viabilizando 
a totalidade de sua operacionalização. Diversos aspectos peculiares ao funcionamento do 
Turismo ainda devem ser considerados no âmbito da regulamentação da atividade, tais 
como a intermediação na prestação dos serviços pelos agentes de viagens, defesa dos inte-
resses do consumidor, controle de qualidade dos serviços prestados, trabalho temporário 
etc. (Brasil, 2010).

Além disso, falta ainda seus desdobramentos em escalas maiores, no sentido de cons-
truir operacionalidade efetiva nas Unidades da Federação e Municípios (2010), inclusive 
no Distrito Federal.
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2.2 os PlAnos nAcIonAIs de TuRIsmo 

Conforme foi visto na seção anterior, desde a criação do MTur, a Política Nacional do 
Turismo vem sendo regida por um conjunto de leis e normas voltadas ao ordenamento do 
Setor, e por diretrizes, metas e programas estabelecidos por meio de Planos Nacionais de 
Turismo (PNT). Desde 2003, foram elaborados dois Planos Nacionais de Turismo, cada um 
com um tempo de vigência de quatro anos: o PNT 2003/2007 e  PNT 2007/2010. 

O primeiro Plano Nacional de Turismo foi lançado em abril de 2003. Por meio dele o Mi-
nistério do Turismo pôde se estruturar e atuar em um modelo de Gestão Pública, tendo como 
principal premissa o desenvolvimento integrado e sustentável. Foi também um marco de uma 
mudança de visão, pois a partir dele o Turismo passou a ser visto com um viés mais mercado-
lógico, relacionado ao crescimento econômico, que busca proporcionar aos destinos turísticos 
mais competitividade no que tange à promoção nacional e internacional. Esse plano permitiu 
explicitar o pensamento do governo e do setor produtivo, e orientar as ações necessárias para 
consolidar o desenvolvimento do Setor do Turismo (Oliveira e Zouain, 2008).

Em linhas gerais, o PNT 2003/2007 modificou significativamente os rumos das políticas 
públicas de incentivo ao Turismo. Entende-se como política pública um conjunto de ações 
estudado, planejado e organizado pelo governo, com ou sem a participação dos setores 
privados e não-governamental, voltado para resolução de problemas específicos ou sim-
plesmente para o desenvolvimento da sociedade (SEBRAE, 2009). Contudo, cabe ressaltar 
que a existência de políticas públicas para o Setor Turismo só se tornou possível a partir 
da participação e diálogo dos diversos atores envolvidos com a atividade turística (o que 
envolve o governo, o Terceiro Setor e a iniciativa privada). 

Dessa forma, o Turismo adquiriu novos contornos mediante a organização espacial e gestão 
descentralizada dos destinos brasileiros. A partir desse diálogo e participação, foi lançado em 
2004 o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que buscou promover 
o desenvolvimento sustentável do Turismo, de forma regionalizada, no Brasil. Trata-se de um 
modelo de gestão coordenada, integrada e descentralizada de política pública, para diver-
sificar, estruturar e ampliar a oferta turística brasileira (Brasil, 2010).  Nesse programa, temos 
Brasília como representante do roteiro denominado “Brasília – Patrimônio da Humanidade”. 

Em um segundo momento, o Plano Nacional de Turismo 2007/2010, que apresenta o 
lema “Uma viagem de Inclusão” parte da premissa que o Turismo é um fator de constru-
ção e de integração social. Nesse contexto, a economia (se integrada com os aspectos 
sociais, culturais e ambientais) passa a ser entendida como um dos vetores da promoção 
do desenvolvimento sustentável.

Como resultado das metas e programas advindos desse plano espera-se até o final do ano 
de 2010 a geração de mais de 1,7 milhões de novos empregos e ocupações, U$7,7 bilhões 
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em divisas, bem como a promoção e realização de 217 milhões de viagens no mercado 
interno e a estruturação de 65 destinos turísticos com padrão de qualidade internacio-
nal. Em linhas gerais, o PNT 2007/2010 possui vinte objetivos gerais19, que podem ser 
resumidos em seis categorias: (1) inclusão social e geração de empregos pelo Turismo; (2) 
preservação cultural e combate à exploração sexual; (3) Turismo como ferramenta de pre-
servação ambiental; (4) promoção e divulgação dos destinos turísticos; (5) investimentos 
em sistema de informações turísticas como ferramentas de planejamento; e, (6) empreen-
dedorismo em Turismo como fonte de desenvolvimento local e regional.

Com base nessas categorias e nos objetivos gerais, o MTur desenvolveu alguns programas 
que focam vários aspectos relacionados ao Setor do Turismo. Em seu sítio virtual institucio-
nal estão listados os seguintes: (1) Planejamento e Gestão;  (2) Informações e Estudos Turís-
ticos; (3) Logística de Transportes; (4) Regionalização do Turismo; (5) Fomento à Iniciativa 
Privada; (6) Infraestrutura Pública; (7) Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos; 
(8) Promoção e Apoio à Comercialização; e, (9) Programa Turismo Sustentável e Infância. 
Esses programas serão descritos nas próximas subseções para uma breve contextualização.

2.2.1 mAcRoPRoGRAmA PlAneJAmenTo e GesTÃo

Este macroprograma possui como objetivo articular os diversos setores – públicos e pri-
vados – relacionados à atividade turística, no sentido de compartilhar e agilizar soluções, 
eliminar entraves burocráticos e facilitar a participação de todos os envolvidos no processo 
de crescimento do Setor (MTur, 2010). 

Em linhas gerais, o Macroprograma Planejamento e Gestão esta centrado na formula-
ção, apoio à implementação e acompanhamento da Política Nacional de Turismo e a siste-
matização do Plano Nacional de Turismo em nível nacional, além de criar ações para o de-
senvolvimento de relações institucionais com outros países e organizações internacionais. 

Para tanto, é composto por três programas: Implementação de Descentralização da 
Política Nacional de Turismo, Avaliação e Monitoramento do Plano Nacional de Turismo 
e Relações internacionais20. 

Para o MTur (2010), essa união amplia a representatividade dos diversos colegiados 
nas regiões turísticas, bem como a sua qualificação no sentido de proporcionar compar-
tilhamento, cooperação e integração das atividades da produção turística nas diferentes 
esferas de planejamento e gestão do Turismo no País.

19 Os 20 objetivos do PNT 2007/2010 estão disponíveis no Anexo III.
20 O detalhamento de cada um desses programas está no Anexo IV.
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2.2.2 mAcRoPRoGRAmA  InFoRmAÇões e esTudos TuRísTIcos

Baseia-se na premissa de que a informação é uma ferramenta estratégica para o desen-
volvimento de qualquer atividade e, no Turismo assume um papel fundamental, tanto no 
que se refere à gestão programática para decisão dos investimentos junto aos destinos e 
aos mercados internos e internacionais, quanto ao próprio funcionamento da cadeia pro-
dutiva (MTur, 2010).

Trata-se de uma iniciativa de caráter contínuo, pois além de pesquisar a estruturação dos 
destinos na ótica da oferta e da demanda, busca constituir um sistema que possibilite a 
avaliação dos impactos socioeconômicos, culturais e ambientais da atividade e auxilie na 
tomada de decisões, criando condições para o fortalecimento da sustentabilidade do Setor.

Para tanto, incorpora dois outros programas: o Sistema de Informações do Turismo e o 
Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro. O primeiro engloba as ações relati-
vas à realização e à disseminação de estudos e pesquisas sobre o Turismo e à reunião e à 
sistematização de registros administrativos, que subsidiem as ações, tanto da área pública 
quanto da área privada. O segundo, por sua vez, propõe a avaliação da oferta turística nos 
diversos meios, em nível nacional e internacional (MTur, 2010).

2.2.3 mAcRoPRoGRAmA  loGísTIcA de TRAnsPoRTes 

O Macroprograma Logística e Transportes foi introduzido pelo PNT 2007/2010, me-
diante a constatação da importância do transporte para a atividade turística. Por meio 
desse macroprograma, o MTur implementa estratégias relativas à logística de transportes 
por meio da integração dos diversos modais de condução no País: ampliando a oferta 
de voos domésticos, com o objetivo de fortalecer empresas nacionais, além de ampliar a 
conectividade aérea internacional.

A operacionalização dessa iniciativa envolve três Programas: Programa de Ampliação da 
Malha Aérea Nacional, Programa de Integração da América do Sul e Programa de Integra-
ção Modal das Regiões21.

2.2.4 mAcRoPRoGRAmA ReGIonAlIzAÇÃo do TuRIsmo 

Por meio do  Macroprograma de Regionalização do Turismo, o Ministério do Turismo es-
pera contribuir para que a oferta turística regional adquira maior significância e identidade 
pela qualidade e originalidade, componentes capazes de agregar valor ao produto turístico.  

21 Descrição desses programas, seus objetivos e justificativas encontram-se dispostos no Anexo V.
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Seu objetivo é definir regiões turísticas como estratégicas na organização do Turismo, para 
fins de planejamento e gestão. 

Para tanto, propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta turística 
no País e se constitui no referencial da base territorial do Plano Nacional de Turismo. Trata-
se, portanto, de  um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e 
integrada, com base nos princípios de flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação 
intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões como estratégia orientadora dos 
demais macroprogramas, programas e ações do PNT.

Tomando por base as metas previstas no Plano Nacional do Turismo, especialmente no 
que tange a meta número três (“Estruturar os 65 destinos turísticos com padrão de qua-
lidade internacional”), o programa mapeou 276 regiões turísticas no Brasil, envolvendo 
3.635 municípios, e se tornou um dos principais elementos da execução da política do 
Turismo, além de ser referência para importantes ações do Ministério (MTur, 2010).

Cabe destacar que a cidade de Brasília, Distrito Federal, está sendo considerada um dos 
65 destinos indutores (Figura 8) priorizados no PNT 2007/2010.  A Capital Federal, como 
os demais 64 destinos indutores, tem a responsabilidade de propagar o desenvolvimento 
por meio da comercialização dos roteiros concebidos para turistas nacionais e interna-
cionais. Suas experiências e práticas exitosas com relação à estruturação, ordenamento e 
comercialização desses roteiros e dos demais fatores a eles envolvidos, devem ser multi-
plicadas para outros destinos e roteiros que integram as 200 regiões turísticas do País. Em 
função dessa estratégia, os destinos prioritários (indutores) são atualmente os principais 
alvos de investimentos do Governo Federal.

Figura 8 – Brasília: 35º destino indutor
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Para tanto, propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta 
turística no País e se constitui no referencial da base territorial do Plano Nacional de 
Turismo. Trata-se, portanto, de  um modelo de gestão de política pública 
descentralizada, coordenada e integrada, com base nos princípios de flexibilidade, 
articulação, mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de 
decisões como estratégia orientadora dos demais macroprogramas, programas e 
ações do PNT. 

Tomando por base as metas previstas no Plano Nacional do Turismo, especialmente 
no que tange a meta número três (“Estruturar os 65 destinos turísticos com padrão 
de qualidade internacional”), o programa mapeou 276 regiões turísticas no Brasil, 
envolvendo 3.635 municípios, e se tornou um dos principais elementos da execução 
da política do turismo, além de ser referência para importantes ações do Ministério 
(MTur, 2010). 

Cabe destacar que a cidade de Brasília, Distrito Federal, está sendo considerada um 
dos 65 destinos indutores (Figura 8) priorizados no PNT 2007/2010.  A capital federal, 
como os demais 64 destinos indutores, tem a responsabilidade de propagar o 
desenvolvimento por meio da comercialização dos roteiros concebidos para turistas 
nacionais e internacionais. Suas experiências e práticas exitosas com relação à 
estruturação, ordenamento e comercialização desses roteiros e dos demais fatores a 
eles envolvidos, devem ser multiplicadas para outros destinos e roteiros que 
integram as 200 regiões turísticas do País. Em função dessa estratégia, os destinos 
prioritários (indutores) são atualmente os principais alvos de investimentos do 
Governo Federal. 

Figura 8 – Brasília: 35º Destino Indutor 
 

 
Fonte: Mtur, 2010 (destaque DF, CET-UnB) 

 
Além de ser um dos destinos indutores, Brasília também se insere um uma região 
turística e participa de três roteiros integrados, conforme detalhamento no Quadro 
2.06. Contudo, conforme avaliação do Ministério do Turismo, Brasília é um pólo de 
turismo receptivo em escala nacional e, em menor escala, internacional. Ou seja, 

 Fonte: Mtur, 2010 (destaque DF, CET/UnB).

Além de ser um dos destinos indutores, Brasília também se insere um uma região turística  
e participa de três roteiros integrados, conforme detalhamento no Quadro 2.06. Contudo, 
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conforme avaliação do Ministério do Turismo, Brasília é um Polo de Turismo receptivo 
em escala nacional e, em menor escala, internacional. Ou seja, ainda é considerado um 
desafio fazer com que a cidade se torne referência no mercado internacional. 

Quadro 2.06 – inFormações gerais do destino Brasília – distrito Federal
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ainda é considerado um desafio fazer com que a cidade se torne referência no 
mercado internacional.  

 
Quadro 2.06 – Informações gerais do destino Brasília – Distrito Federal 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

Região turística em que se insere   Brasília: Patrimônio da Humanidade 

Roteiros que participa 

 Brasília: Patrimônio da Humanidade. 
 Brasília e Pirenópolis – um contraste entre o 

contemporâneo e a cultura tradicional. 
 Brasília em Athos. 
 Roteiro integrado: De Brasília à Chapada dos Veadeiros. 

Uma viagem pelo coração do Brasil. 
Fonte: Ministério do Turismo. Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do 
desenvolvimento turístico nacional – Brasília, 2009. 

 
Para a obtenção de seus objetivos, o Marcroprograma Regionalização do Turismo é 
formado por quatro programas: Programa de Planejamento e Gestão da 
Regionalização, Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos, Programa de 
Estruturação da Produção Associada ao Turismo e Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Turismo – PRODETUR23.  

2.2.5  Macroprograma Fomento à Iniciativa Privada 

O Fomento à Iniciativa Privada é um macroprograma do Ministério do Turismo  que  
atua em duas vertentes consideradas de fundamental importância para o 
desenvolvimento sustentável do setor: a promoção de investimentos nacionais e 
internacionais e o incentivo à oferta de instrumentos de crédito e financiamento 
(MTur, 2010). Para tanto, possui dois importantes programas: Programa de Atração 
de Investimentos e Programa de Financiamento para o Turismo. Por meio desses 
programas, o MTur viabiliza tanto a atração/captação de investimentos quanto a 
acessibilidade para os prestadores de serviços turísticos a novas linhas de crédito24.  

Além dos referidos programas, compõe o Macroprograma de Fomento à Iniciativa 
Privada o programa “Linhas de Crédito para o Turismo”. Trata-se do resultado de 
ações transversais de articulação com os demais Ministérios e fruto de parcerias entre 
o Ministério do Turismo e os bancos públicos federais. É composto por instituições 
oficiais de financiamento destinadas às empresas que exercem atividades na cadeia 
produtiva do turismo, com a finalidade do crédito.  

As operações de crédito são conduzidas pelos agentes financeiros federais (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia), 
parceiros do Ministério do Turismo na execução de programas de financiamento às 
atividades do setor privado (MTur, 2010).    

                                                 
23 No Anexo VI encontram-se sintetizadas informações de cada um destes programas. 
24 O detalhamento de cada um desses programas é feito na seção 6.2.2 sobre Linhas de Crédito. 

Fonte: Ministério do Turismo. Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico nacional – Brasília, 2009.

Para a obtenção de seus objetivos, o Macroprograma Regionalização do Turismo é forma-
do por quatro programas: Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização, Programa 
de Estruturação dos Segmentos Turísticos, Programa de Estruturação da Produção Associada 
ao Turismo e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo – Prodetur22. 

2.2.5 mAcRoPRoGRAmA FomenTo à InIcIATIVA PRIVAdA

O Fomento à Iniciativa Privada é um macroprograma do Ministério do Turismo  que  
atua em duas vertentes consideradas de fundamental importância para o desenvolvimen-
to sustentável do Setor: a promoção de investimentos nacionais e internacionais e o in-
centivo à oferta de instrumentos de crédito e financiamento (MTur, 2010). Para tanto, 
possui dois importantes programas: Programa de Atração de Investimentos e Programa de 
Financiamento para o Turismo. Por meio desses programas, o MTur viabiliza tanto a atra-
ção/captação de investimentos, quanto à acessibilidade para os prestadores de serviços 
turísticos a novas linhas de crédito23. 

Além dos referidos programas, compõe o Macroprograma de Fomento à Iniciativa Priva-
da o programa “Linhas de Crédito para o Turismo”. Trata-se do resultado de ações trans-
versais de articulação com os demais Ministérios e fruto de parcerias entre o Ministério 
do Turismo e os bancos públicos federais. É composto por instituições oficiais de financia-
mento destinadas às empresas que exercem atividades na cadeia produtiva do Turismo, 
com a finalidade do crédito. 

22 No Anexo VI encontram-se sintetizadas informações de cada um desses programas.
23 O detalhamento de cada um desses programas é feito na seção 6.2.2 sobre Linhas de Crédito.
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As operações de crédito são conduzidas pelos agentes financeiros federais (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia), par-
ceiros do Ministério do Turismo na execução de programas de financiamento às atividades 
do setor privado (MTur, 2010).   

2.2.6 mAcRoPRoGRAmA InFRAesTRuTuRA PúBlIcA

A existência de condições adequadas de infraestrutura básica é pressuposto fundamental 
para a  qualidade dos produtos turísticos e dos serviços prestados pela iniciativa privada. 
Com base nessa premissa, o Ministério do Turismo criou um Macroprograma específico 
que objetiva desenvolver o Turismo provendo os municípios de infraestrutura adequada 
para a expansão da atividade e a melhoria dos produtos e serviços ofertados (MTur, 2010).

Integram o Macroprograma Infraestrutura Pública dois programas: Articulação Intermi-
nisterial para Infraestrutura de Apoio ao Turismo e Programa de Apoio à Infraestrutura Tu-
rística. O primeiro congrega ações governamentais voltadas à promoção interministerial, 
com o foco na infraestrutura básica, tais como saneamento básico, sistema viário, dentre 
outros. Já o Programa de Apoio à Infraestrutura Turística busca a identificação das neces-
sidades de infraestrutura turística, para permitir a expansão da atividade e a melhoria da 
qualidade do produto, para o turista, nas diversas regiões do País.

2.2.7 mAcRoPRoGRAmA QuAlIFIcAÇÃo dos eQuIPAmenTos e seRVIÇos  
 TuRísTIcos

O Macroprograma Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos visa a promoção 
da qualidade dos produtos turísticos, sistematizando um conjunto de normas e incentivando 
a certificação e a qualificação referentes à prestação dos serviços e equipamentos correlatos. 

Seu objetivo é a busca da excelência nos serviços, a garantia de acessibilidade para pes-
soas portadoras de deficiência em todos os equipamentos e serviços turísticos do País, o 
combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o compro-
misso com a sustentabilidade dos destinos turísticos brasileiros, em especial no que tange 
à proteção e à conservação do patrimônio histórico e natural, à promoção e à valorização 
das manifestações artísticas e culturais como patrimônio das populações locais. 

Para tanto, três programas foram criados: Programa de Normatização do Turismo; Progra-
ma de Certificação do Turismo; e Programa de Qualificação Profissional24. Cabe salientar 

24 No Anexo VII estão sintetizadas informações sobre os referidos programas, contendo uma breve descrição e suas prin-
cipais ações.
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que as ações contempladas pelos referidos programas podem beneficiar diretamente aos 
empresários e funcionários de empreendimentos turísticos, bem como proporcionar, aos 
turistas, serviços de qualidade cada vez melhor.  

2.2.8 mAcRoPRoGRAmA de APoIo à comeRcIAlIzAÇÃo 

O Macroprograma Apoio à Comercialização possui como objetivo aumentar o fluxo de 
turistas no Brasil, realizando intensa promoção nos grandes mercados emissores nacio-
nais e internacionais; e fomentar o mercado interno e externo, promovendo um número 
maior de produtos de qualidade e fortalecendo o segmento. 

Tendo como conceitos estratégicos a consolidação da imagem do País e a diversificação 
dos produtos turísticos, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, o 
Macroprograma Apoio à Comercialização está estruturado em quatro programas:  o Pro-
grama de Promoção Nacional do Turismo Brasileiro; o Programa de Apoio à Comercializa-
ção Nacional; o Programa de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro; e o Programa 
de Apoio à Comercialização Internacional25. 

2.2.9 PRoGRAmA TuRIsmo susTenTáVel e InFâncIA 

Com  ações que permitam o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, sem 
riscos de se tornarem vítimas de qualquer tipo de violência ou exploração, o Programa Tu-
rismo Sustentável e Infância busca sensibilizar os agentes que integram a cadeia produtiva 
do Turismo no sentido de contribuir para a proteção de crianças e adolescentes contra a 
exploração sexual no Turismo (MTur, 2010).

Criado no final do ano de 2004, o referido programa possui como parceiros o Conselho 
Nacional de Turismo, Secretarias Municipais e Estaduais de Turismo, a Câmara Temática 
do Turismo Sustentável e Infância, as empresas representativas do Setor turístico, as uni-
versidades e a  sociedade civil.

Segundo o Ministério do Turismo (2010), o Programa acumulou, entre 2007 e 2008, 
vários resultados positivos expressivos na luta pelo enfrentamento da exploração sexual 
de crianças e adolescentes, tais como: 55 convênios aprovados; 460 jovens entre 16 e 
26 anos qualificados e aptos para serem inseridos no mercado de trabalho; 390 jovens 
em processo de capacitação profissional; 410 agentes locais formados; 111 seminários 
de sensibilização realizados; mais de 100 mil pessoas sensibilizadas entre seminários e 
workshops; 3.100.000 unidades de material de comunicação distribuídos e o aumento 

25 A descrição de cada um dos referidos programas está sintetizada Anexo VIII.
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substancial de investimentos públicos. Entre 2004 e 2010, a dotação orçamentária para 
investimentos no progama passou de R$ 200 mil para R$ 83 milhões.

2.2.10 SíNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS DESDE A CRIAçãO DO  MINISTÉRIO DO  
 TURISMO

Desde a criação do MTur, assiste-se a uma ampliação do desenvolvimento econômico 
nacional, promovido, em parte, com a participação do Setor turístico, por meio de estí-
mulos a seu desenvolvimento, resultantes das ações e metas estabelecidas por este órgão.  
Pode-se obervar que o Setor turístico passou a atuar de forma mais pró-ativa, como mer-
cado, gerando aumento de empregos, renda e oportunidades de investimentos. 

Prova disso é o crescimento significativo do mercado formal de trabalho nas Atividades  
Características do Turismo (ACTs), que integram alojamento, transporte, alimentação, 
agência de viagem, aluguel de transportes, auxiliar de transportes, cultura e lazer. Entre 
os anos de 2002 a 2008, observa-se um crescimento de cerca de 32,70% de pessoas 
empregadas nessas atividades. Em 2008, por exemplo, havia 2,27 milhões de pessoas em-
pregadas em ACTs, o que corresponde a 5,76% do total de empregos formais acumulados 
no País, naquele ano. Esses números referem-se à meta dos Planos Nacionais de Turismo 
2003/2007 e 2007/2010 (RAIS/MTE/Ministério do Turismo, apud Brasil, 2010). 

O Gráfico 2.01 apresenta a participação das ACTs no Turismo do Distrito Federal. É possível notar 
que o setor de alimentação é um dos mais beneficiados, com 32% do total, seguido pelas ativida-
des culturais e recreativas (20%) e pelo de transporte rodoviário municipal de passageiros (16%). 

gráFiCo 2.01 – partiCipação das aCts no piB do turismo do distrito Federal (%)

Fonte: Brasiliatur e CET/UnB, 2008.
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Também impactando positivamente o Setor, pode-se constatar o redirecionamento das es-
tratégias de promoção internacional, com destaque para a diversidade natural e cultural do 
Brasil, o aumento do crédito, e a ampliação das campanhas de incentivo às viagens domésti-
cas. No tocante ao incentivo às viagens domésticas, consideram-se importantes dois progra-
mas específicos, incentivados pelo MTur: o “Viaja Mais Melhor Idade” e o “Viaja Mais Jovem”, 
uma vez que ambos os públicos (terceira idade e jovens) foram identificados como segmentos 
de turistas que oferecem grandes oportunidades para o crescimento do Turismo interno.  

Por meio de pacotes especiais e descontos exclusivos em meios de hospedagem, o “Viaja 
Mais Melhor Idade” estimula e facilita brasileiros acima de 60 anos a viajar pelo País, nos pe-
ríodos de baixa ocupação. Dentre os benefícios dessa iniciativa estão: a promoção à inclusão 
social dos idosos, o fortalecimento do Turismo interno e a geração de benefícios por todo o 
País. Desde a criação do “Viaja Mais Melhor Idade”, em 2007, foram vendidos 390 mil paco-
tes, com movimentação financeira do setor formal estimada em R$ 351 milhões (MTur, 2010). 

É fato que o público atendido no programa em questão, geralmente, possui mobilida-
de reduzida, principalmente no que tange à acessibilidade para e dentro dos destinos 
turísticos. Além desse segmento, há também um grande número de pessoas portadoras 
de necessidades especiais (PNEs), que geralmente têm dificuldades de utilizar os serviços 
e equipamentos turísticos devido ao fato de eles não serem adaptados. Assim sendo, a 
adaptação da oferta turística, além de ser uma iniciativa que promove a inclusão social, 
também apresenta-se como uma grande oportunidade de mercado. 

Com base nesse entendimento, o Ministério do Turismo desenvolve diversas ações: uma 
dessas refere-se ao Turismo acessível com vistas a apoiar projetos que objetivem a acessi-
bilidade urbana e a adaptação de atividades turísticas. 

No tocante à promoção de destinos turísticos, destaca-se as edições do Salão do Turis-
mo, evento voltado para a mobilização, promoção e comercialização dos roteiros turísti-
cos desenvolvidos a partir das diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo – Ro-
teiros do Brasil, promovidas pelo MTur.  Com isto, é possível promover o fortalecimento e 
a ampliação da rede de agentes responsáveis pela produção e comercialização do Turismo 
e de atividades a ele relacionadas em todo o País. 

Outro aspecto positivo, também interpretado como desafio, é a captação de dois prin-
cipais megaeventos esportivos internacionais – a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016. Além desses megaeventos esportivos, está previsto no Brasil a ocor-
rência dos Jogos Militares de 2011, da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, em 2012 (a Rio + 20); e a Copa das Confederações, em 2013.

No tocante a esses megaeventos, o Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 
(Brasil, 2010) dita como preocupante o preparo atual do País para sediar eventos dessa 
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envergadura, uma vez que exigem um planejamento estruturado de ações. Para tanto, o 
MTur compõe com outros quatro ministérios o Grupo Executivo da Copa. Esse grupo vem 
planejando investimentos e ações, primeiramente por meio do levantamento das princi-
pais demandas, de forma particularizada para cada uma das cidades-sede. Em comple-
mento, o MTur articula-se com outros países, buscando a troca de conhecimentos sobre a 
organização de megaeventos esportivos.

O Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 (Brasil, 2010) traz também uma 
análise SWOT (modelo de identificação de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e opor-
tunidades) para o eixo temático Planejamento e Gestão. Dentre as principais oportunida-
des está o fortalecimento do MTur, bem como a escolha do Brasil para os referidos eventos 
esportivos citados. Já as ameaças referem-se, principalmente, ao poder de articulação dos 
setores, redução de orçamento, a manutenção de políticas descentralizadas e uma even-
tual extinção do Ministério do Turismo26.

A análise do ambiente interno feita no referido Documento Referencial identifica como 
força a gestão descentralizada do Turismo, que, como pôde ser visto, tem alcançado resul-
tados bastante positivos. Contudo, como pontos fracos foram identificados aspectos como 
a pouca integração dos diferentes atores, bem como a frágil participação das instâncias e 
a inexpressividade de orçamentos estaduais e municipais do Turismo frente às demandas. 
Outra dificuldade é a carência de profissionalização para a gestão, principalmente nos 
níveis gerencial, governamental e setor privado (Brasil, 2010).

Como forma de solucionar o problema referente à integração dos diversos setores foi 
lançada no dia 29 de junho de 2010, durante o 5º Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, 
a Câmara Temática Nacional de Desenvolvimento Turístico (CTNDT), que possui como  
objetivo a proposição de políticas públicas e soluções técnicas necessárias e eficientes na 
área do Turismo, tendo em vista a Copa de 201427. 

A capacidade de decisão e de recursos perpassa gradativamente os escalões governa-
mentais e chega até a base municipal, podendo ocorrer de maneiras diferentes, conforme 
o grau de articulação dos atores sociais.  Essa articulação é resultado da construção da 
democracia e requer mudanças de concepções de todos os cidadãos. Cabe aqui citar 
a carência de referências de planejamento e gestão para o Turismo em todas as escalas 
sociais, considerando que poucas localidades possuem políticas ou planos específicos ao 
Turismo, e mesmo quando existem orçamentos esses são geralmente inexpressivos diante 
da demanda (Brasil, 2010). 

26 Anexo IX,, Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014.
27 A CTNDT é composta por representantes das doze cidades-sede, dos ministérios do Turismo e dos Esportes,  da Embratur  
e do Conselho Nacional do Turismo, e integra o Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA de Futebol no Brasil (Gecopa) 
(MTUR, 2010 b).
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2.3 PolíTIcAs e PRoGRAmAs de ouTRos mInIsTéRIos Que AFeTAm  
 IndIReTAmenTe o seToR TuRIsmo 

Além do Ministério do Turismo, existem no Brasil outros 23 ministérios com caracte-
rísticas e atribuições específicas (Ministério da Fazenda, 2010). Alguns desses possuem 
políticas e programas governamentais que beneficiam diversos setores, podendo inclusive 
serem apropriados pelo Setor Turismo. 

Para verificar a relação desses programas, a equipe setorial realizou uma pesquisa nos sites 
institucionais de todos os ministérios. O critério de busca usado foi: políticas e programas que 
afetam diretamente o empresário, podendo apresentar uma oportunidade de investimento. 
Com base nos resultados dessa pesquisa foi possível perceber que alguns ministérios possuem 
políticas, programas e projetos que podem ser interessantes para diversos segmentos da ca-
deia produtiva do Turismo, inclusive empresas que atuam direta e indiretamente neste Setor.

O presente estudo apresentará alguns exemplos, a saber: Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da 
Cultura (MC), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Integração 
Nacional (MI) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

2.3.1 mInIsTéRIo dA AGRIculTuRA, PecuáRIA e ABAsTecImenTo (mAPA)

O agronegócio é um setor que vem se destacando no Brasil, nacionalmente e inter-
nacionalmente, representando grandes oportunidades de mercado, em geral. Contudo, 
necessita de especialização, preparo e treinamento. Com outro perfil de atividade, há no 
meio rural do DF pequenos e médios agricultores que, aos poucos, recebem a ideia de 
agregar atividades voltadas ao Turismo rural e ecológico internacional e intra-regional, 
como algo associado a sua prática cotidiana. 

Os turismos rural e ecológico podem beneficiar as comunidades rurais organizadas, 
pequenos e médios produtores rurais, técnicos do setor agrícola e gestores públicos mu-
nicipais e estaduais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem 
como parte da sua missão institucional estimular o aumento da produção agropecuária.

A atuação do MAPA intenciona a busca de sanidade animal e vegetal, além de incentivar 
a organização da cadeia produtiva do agronegócio, da modernização da política agrícola, 
do incentivo às exportações, do uso sustentável dos recursos naturais e do bem-estar social.  
Para tanto, com base em informações obtidas diretamente no site institucional dessa ins-
tituição, foi possível verificar dois programas que podem beneficiar o Setor Turismo: o 
Programa de Conservação do solo e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor 
Agropecuário. Ambos possuem como público-alvo empresas privadas.
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O Programa de Conservação do Solo, de acordo com informações do MAPA, tem por 
missão promover o desenvolvimento rural de forma integrada e sustentável, tendo a mi-
crobacia hidrográfica como unidade de planejamento, e a organização dos produtores 
como estratégia para promover a melhoria da produtividade agrícola e o uso de tecnolo-
gias adequadas, sob o ponto de vista ambiental, econômico e social.

Por sua vez, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário tem foco 
no planejamento e na implementação de trabalhos em microbacias hidrográficas mediante a 
organização da comunidade em torno de objetivos comuns. A caracterização do meio físico 
e biótico (cobertura vegetal nativa, clima, tipos de solo, topografia, uso atual da terra, recursos 
hídricos disponíveis, fauna), aliado aos aspectos socioeconômicos (estrutura e situação fundiária, 
mercado, infraestrutura de transporte, energia, telecomunicação, agentes financeiros), per-
mite o estabelecimento de prioridades e metas, a curto, médio e longo prazos, a divisão de 
responsabilidades e a união de esforços para assegurar a melhoria da produtividade, a estabi-
lidade ambiental, a geração de emprego, renda e o bem-estar no meio rural.

No que concerne às microbacias, foco central do Programa de Conservação do Solo, há 
o incentivo, também institucional, ao desenvolvimento de atividades voltadas ao Turismo 
como alternativa ao agronegócio, nas áreas rurais do DF, tanto no que concerne ao desen-
volvimento rural e às diretrizes setoriais, conforme explicitado na análise macroambiental, 
primeira etapa desse estudo de oportunidades. 

2.3.2 mInIsTéRIo dA cIêncIA e TecnoloGIA (mcT)

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) coordena a execução dos programas e 
ações que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e lidera um 
conjunto de instituições de fomento e execução de pesquisa e estudos, que se traduzem 
em geração de conhecimento, novas tecnologias e na criação de produtos, processos, 
gestão e patentes nacionais (MCT, 2010a).

Em seu sítio virtual institucional, foram identificados diversos programas que podem be-
neficiar o Setor do Turismo, inclusive o empreendedor. Desses, será apresentada uma lista 
de 19 programas/projetos28 que pedem ao empresário, pertencente à cadeia produtiva do 
Turismo, suas respectivas missões e público-alvo.

Em linhas gerais, os programas e projetos deste Ministério são voltados à geração de 
conhecimentos em empreendimentos de agronegócios, agricultura familiar, agropecuária 
etc., atendendo empresas públicas e privadas. 

28 Os programas e projetos estão descritos no Anexo X.
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2.3.3 mInIsTéRIo do desenVolVImenTo AGRáRIo (mdA)

O Ministério do Desenvolvimento Agrário é um órgão integrante da administração direta 
e possui como competências: (1) a reforma agrária;  (2) a identificação, o reconhecimento, 
a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos; e (3) a promoção do desenvolvimento sustentável do seg-
mento rural constituído pelos agricultores familiares.

A agricultura familiar, constituída por pequenos e médios produtores, representa núme-
ro significativo de produtores rurais no Brasil. A melhoria de renda deste segmento, por 
meio de sua maior inserção no mercado tem impacto importante no interior do País e, por 
consequência, nas grandes metrópoles (Embrapa, 2004).

Nesse contexto, o Turismo rural, mais uma vez, é apresentado como uma das práticas 
que tem contribuído com a ocorrência de fontes sustentáveis de renda. Contribui com a 
articulação de diferentes dimensões do desenvolvimento: ambiental, social e econômico 
e com a afirmação da importância de conservar e promover a identidade cultural, ele-
mentos importantes para permanência das atividades rurais de pequeno e médio porte. 

Trata-se de uma oportunidade econômica que se implementada com regularidade, ga-
rante, em certa medida, continuidade no rendimento de negócios agropecuários (IICA, 
2009). No Brasil, o fortalecimento da agricultura familiar é o foco de programas do MDA, 
e somados a esse bojo, foram observadas durante a pesquisa diversas ações promovidas 
pelo órgão para a promoção e o fortalecimento de atividades produtivas vinculadas ao 
Turismo, denominadas de produção associada ao Turismo. Boa parte dessa produção está 
associada ao Turismo rural, porém, também integram esse conjunto, produção de artesana-
to e derivados alimentícios que abastecem a cadeia produtiva do Turismo como um todo, 
independentemente do turista vir a visitar as propriedades rurais de agricultura familiar29. 

2.3.4  mInIsTéRIo dA culTuRA (mInc)

O Ministério da Cultura tem por missão a definição e execução de uma política global e 
coordenada na área da cultura e domínios com ela relacionados, designadamente na sal-
vaguarda e valorização do patrimônio cultural, no incentivo à criação artística e à difusão 
cultural, na qualificação do tecido cultural e na internacionalização da cultura. A cultura, 
além de componente fundamental e insubstituível na construção da própria identidade 
nacional é, cada vez mais, um setor de grande destaque na economia do País, como fonte 
de geração crescente de empregos e renda (MinC, 2010).

29 Alguns dos principais programas e projetos do MDA que exercem influência no desenvolvimento do Turismo no País 
foram, portanto, reunidos e seus objetivos e público-alvo sintetizados no Anexo XI.
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Reconhece-se que, para o Turismo, o incentivo, a promoção e a valorização da cultura 
são imprescindíveis. Por meio do fortalecimento de uma identidade cultural que se con-
figura, seja referente ao patrimônio material ou imaterial, há diferenciações na caracteri-
zação de um destino turístico. Assim, entende-se que as ações promovidas pelo MinC são 
fundamentais para a manutenção da atividade turística de um País, com especial atenção 
ao que diz respeito ao Turismo cultural, um segmento especificamente voltado para o 
aproveitamento desses aspectos e a satisfação de turistas que viajam com uma motivação 
especificamente voltada aos aspectos culturais de determinados destinos.

Uma vez que o Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vi-
vência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 
eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura 
(MTur, 2010), este é concebido, portanto, como fundamental para o Turismo no Brasil30.

Em relação à cultura, cabe ainda um destaque nas ações desenvolvidas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),  órgão do Ministério da Cultura, que 
tem a missão de preservar o patrimônio cultural brasileiro (IPHAN, 2010). O IPHAN atua 
na salvaguarda do patrimônio e vem sendo um parceiro imprescindível das ações do MTur 
para revitalização do patrimônio material e registro do patrimônio imaterial do País.

Faz-se destaque, ainda, para a Fundação Cultural Palmares, entidade pública vinculada 
ao Ministério da Cultura, que tem por missão promover a preservação, a proteção e a 
disseminação da cultura negra, visando à inclusão e ao desenvolvimento da população 
negra no Brasil. Para tanto, formula e implanta políticas públicas que tem o objetivo de 
potencializar a participação da população negra brasileira no processo de desenvolvimento, 
a partir de sua história e cultura. 

A referida fundação atua diretamente com a promoção da cultura afrobrasileira e tam-
bém tem sido uma importante parceira no resgate, incentivo e estruturação de territórios 
quilombolas e eventos culturais dirigidos para a proteção e promoção de tudo o que diz 
respeito à cultura afrobrasileira (MinC, 2010). 

30 No Anexo XII, há uma relação de nove projetos voltados para a promoção de show, espetáculos, cursos, e outros; no 
geral destinados ao público geral e artistas.
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Neste capítulo serão apresentadas algumas políticas públicas, programas e projetos  de 
âmbito distrital que beneficiam o Setor Turismo. Em termos municipais, o conceito Política 
Pública pode ser entendido como a união dos esforços de todos em um município, lide-
rados pelo setor público, no planejamento e realização de ações com foco na melhoria de 
aspectos da vida local. Assim, tem-se a máxima de que todo município precisa e merece 
boas políticas públicas para todas as suas áreas (SEBRAE, 2009).

3.1 InsTITuIÇões PúBlIcAs de TuRIsmo de âmBITo dIsTRITAl

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, antigamente 
denominada Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Distrito Federal 
(Decreto nº 31.699, de 18 de maio de 2010), é responsável pela política de Turismo 
no território do DF. Vinculadas à essa Secretaria estão a Subsecretaria de Informações, 
Promoções e Turismo; a Subsecretaria de Investimentos e Negócios Internacionais; a Sub-
secretaria de Pequenas Empresas; e a Subsecretaria do Programa de Desenvolvimento 
Econômico do Distrito Federal (Pró-DF), com missões e atividades específicas. 

A Pró-DF também é responsável por acompanhar a implantação dos projetos de em-
presas beneficiadas por programas governamentais vinculados à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; atender a empresários e dirigentes de 
classe para orientação e esclarecimentos sobre os incentivos oferecidos pelo Distrito Fede-
ral ao setor produtivo, e orientar os membros das câmaras temáticas e do Copep, quando 
necessário, sobre os processos em análise. 

Com o objetivo de auxiliar a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
do Distrito Federal, foi criada a Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur –  em 2007. 
A referida empresa foi extinta em 2010 num contexto de extrema instabilidade política 
no Distrito Federal, iniciada, principalmente, no final de 2009 com a operação “Caixa de 
Pandora”, da Polícia Federal, que culminou com o afastamento do então governador José 
Arruda, entre outras consequências. 

PolíTIcAs PúBlIcAs de TuRIsmo de âmBITo 
dIsTRITAl e suAs InsTITuIÇões

3
“Um plano global de progresso econômico e social trata 
de reintegrar a atividade econômica ao conjunto da vida 
social, e de reforçar as intervenções do poder político.” 

(Touraine, 2005)
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Com a extinção da Brasiliatur, nesse mesmo ano foi criada a Secretaria de Turismo, para 
a qual foi transferida todas as competências concernentes à gestão pública do Turismo. 
Além disso, foi realocada à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal a compe-
tência de organizar e promover eventos.

Atualmente, estão vinculados à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, 
o Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal (Fitur-DF) e respectivo 
Conselho de Administração, assim como o Conselho de Desenvolvimento do Turismo 
do Distrito Federal (Condetur-DF), criado em 2010 (Decreto nº 31.733, de 27 de maio 
de 2010) e efetivado como resposta à reivindicação do colegiado composto por diversas 
instituições31 do Setor (Grupo Labor, 2010). 

O referido conselho é formado por representantes de órgãos do Governo do Distrito Fe-
deral (secretarias) e representantes de entidades do Setor turístico, tais como associações, 
sindicatos, universidades e fórum32. São atribuições do Condetur:

I Propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formulação, implementação e 
 avaliação da Política de Turismo do Distrito Federal pela Secretaria de Estado de  
 Turismo do Distrito Federal (Setur);
II Zelar pela efetiva aplicação da legislação que regula a atividade turística em geral;
III Emitir pareceres e fazer recomendações sobre questões do Turismo no Distrito Federal;
IV Propor ações objetivando a democratização da atividade turística para a geração de  
 emprego e renda e a redução das desigualdades regionais;
V Propor ações que visem ao desenvolvimento do Turismo nacional e o incremento do 
 fluxo de turistas do exterior para o Distrito Federal;
VI Zelar para que o desenvolvimento da atividade turística no Distrito Federal se faça sob 
 a égide da sustentabilidade ambiental, social e cultural;
VII Fazer proposições que contribuam para a adequação da legislação turística à defesa do 
 consumidor e ao ordenamento jurídico da atividade turística;
VIII Buscar, no exercício de suas competências, a melhoria da qualidade e produtividade 
 do Setor turístico (Setur-DF, 2010).

Nesse contexto, cabe um destaque para o Grupo Gestor dos 65 Destinos Indutores no 
Distrito Federal, entidade inserida dentro de um conjunto de programas e projetos do Mi-
nistério do Turismo voltado à estruturação e a atração de turistas nos 65 destinos indutores 
(Grupo Labor, 2010). O grupo não atua no MTur de forma constante e direta, salvo em al-
gumas ocasiões. Sua criação e função é para a aproximação do destino com o órgão federal, 

31 ABARE, CET/UnB, Sindgtur, Sebrae-DF, Fórum das Instituições de Ensino de Turismo, Sindeventos, Ruraltur, Sindhobar, 
Brasília Convention, Abrasel-DF, Abbtur, Abav-DF e Abih-DF.
32 Estrutura organizacional do Condetur no Anexo XIII.
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mas essa relação somente ocorre em ocasiões específicas, de acordo com a demanda.

Cabe destacar que, juntamente com Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), Brasília (DF) foi uma das cidades escolhidas para serem 
sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Isso significa maiores investimentos por parte do 
governo, com demandas estruturantes e muitas obras a serem realizadas com a finalidade 
de preparar a cidade para o evento, e outros que possam vir a ser realizados no futuro. 

Para discutir o planejamento e a realização da Copa do Mundo de 2014, o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF) realizou 
um seminário em junho de 2009, reunindo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-
tuária (Infraero), Secretaria de Transportes do DF e o Sindicato Nacional das Empresas de 
Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), que constataram que: 

 Cada organismo local está desconectado com os demais;
 Não há um documento unificado no Governo do Distrito Federal, nem planejamento 
global e integrado;

 O GDF não criou, ainda, o Grupo Executivo da Copa;
 As obras do DF deverão ser concluídas em janeiro de 2013, ocasião da realização da 
Copa das Confederações;

 O GDF não cumpriu a Legislação que determina laudos de Engenharia e de Estabi-
lidade Estrutural nos treze estádios de futebol do DF, para assegurar a segurança dos 
torcedores. Em função disso, o Ministério Público foi acionado (CREA-DF, 2010).

Com o objetivo de construir e implementar o planejamento, o CREA-DF passou a convi-
dar todos os segmentos produtivos e sociais do Distrito Federal, além de entidades públi-
cas e privadas. Este planejamento envolve pensar a demanda de turistas que chegarão no 
Aeroporto JK, como transportá-los (Aeroporto-hotéis-estádio de futebol), onde hospedar 
estes turistas, como será feita a segurança das delegações (nos percursos e nos hotéis), que 
modelo de estádio será construído (funcional ou elefante branco), quantos eventos, obras 
e empreendimentos estão projetados para a realização da Copa no Distrito Federal (segu-
rança, alimentação, transporte dessas pessoas etc.), como serão aproveitadas as diversas 
obras no “pós-copa”.

Nesse contexto, a ação do CREA-DF está voltada para a composição do Comitê Organi-
zador Local (COL) como um Grupo Executivo, a fim de promover a maior interação com 
a sociedade e a transparência no uso da verba pública para esse evento e o seu planeja-
mento. 

De modo geral, o tratamento das intituições distritais ao Setor turístico no DF indicam 
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preocupação com uma visão mais infraestrutural voltada a esse Setor. Também no Pla-
no de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal estão presentes algumas 
informações a respeito de vários setores econômicos do Distrito Federal, dentre eles o 
Turismo, que é visto como uma das atividades (juntamente com a cultura, a tecnologia da 
informação, a indústria gráfica, entre outras) que possui potencial de desenvolvimento de 
atividades econômicas compatíveis com o modelo voltado à sustentabilidade. Este Plano 
elege para o Distrito Federal, ainda, o desafio de ser uma referência brasileira para o de-
senvolvimento esportivo e de lazer como instrumento de garantia de qualidade de vida, 
de formação e de prática da cidadania. 

O Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal 2007/2010 tam-
bém sinaliza a implantação do Programa de Desenvolvimento Turístico com ações inte-
gradas e visão estratégica de desenvolvimento do Setor, com o objetivo de impulsionar 
e solidificar o Turismo no Distrito Federal e tornar Brasília um polo nacional de atração 
turística. Dentre as ações do referido Programa estão:

 divulgar eventos por meio de materiais promocionais, campanhas veiculadas pela TV 
e em jornais de circulação nacional, anunciando Brasília como destino de eventos 
associativos e turísticos;

 implantar Centros de Atendimento ao Turista e quiosques multimídia, com recursos 
multilíngue.

 promover o Turismo de eventos, intensificando a utilização do Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães.

3.2 PolíTIcAs PúBlIcAs de âmBITo dIsTRITAl 

Para a elaboração  do relatório de políticas públicas de âmbito distrital, o critério adotado 
foi focar nas  secretarias que compõem o Condetur por entender que elas estão envolvidas 
nas discussões que dizem respeito às demandas e aos desafios do Setor em análise, e por 
constatar que os programas/planos e ações de cada uma delas pode impactar o Turismo 
direta ou indiretamente.

Assim, serão abordadas nesta seção: Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal –  
Setur;  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (SDE);  
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal;  Secretaria de Estado de Cultura 
do Distrito Federal;  Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;  Secretaria de 
Estado de Obras do Distrito Federal;  Secretaria de Estado de Esportes do Distrito Federal;  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do Dis-
trito Federal;  Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;  Secretaria de Estado 
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de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; e Secretaria de Estado de 
Trabalho do Distrito Federal.

Além dessas, optou-se por incluir a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia do Distrito Federal. Esta última teve representação no lançamento do 
Anuário do Distrito Federal 2010 – Uma Ferramenta de Fomento ao Turismo de Negócios 
e ao Desenvolvimento do Distrito Federal. 

3.2.1 secReTARIA de esTAdo de TuRIsmo do dIsTRITo FedeRAl

A Setur é responsável pela política de Turismo do Distrito Federal, atribuição da extinta 
Brasiliatur, assim como pelo planejamento da política de Turismo do Distrito Federal, ou 
seja, cabe a ela planejar, avaliar e controlar os programas na área de Turismo  (GDF, 2009).

Às suas atribuições são incorporadas ainda o desenvolvimento dos programas  de Pro-
moção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília, e Brasília Cartão Postal. 
O primeiro programa tem como diretriz principal o desenvolvimento e a implementação 
de campanha publicitária para promoçao e divulgação do potencial turístico da cidade, 
no sentido de consolidar a imagem de Brasília como potencial turístico nos principais 
mercados interno e externo emissores de turistas. 

Por sua vez, o programa Brasília Cartão Postal intenciona aumentar o fluxo de turista/
ano no Distrito Federal, por meio da revitalização de monumentos e de centros de aten-
dimento ao turista, além da implantação de espaços de apoio turístico  (GDF, 2009). A 
implementação desses programas, bem como a ação contínua de planejamento para o 
desenvolvimento do Setor em análise, permitem a existência de um suporte institucional 
local que, assim como as demais secretarias, devem estar focadas no desenvolvimento 
territorial do DF como um todo, mas atendendo também a esta demanda específica.

3.2.2 secReTARIA de esTAdo de desenVolVImenTo econômIco do  
 dIsTRITo FedeRAl 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal apresenta 
uma política de apoio à atração e “retenção” de empresas para aumento da competitivi-
dade do mercado no DF, com estímulo aos pequenos e microempresários.

Para tanto, dispõe do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Esse 
fundo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região 
Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores mineral, 
industrial, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços (SDET, 2010). O público-alvo do 
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FCO são empresas, pessoas jurídicas de direito privado, que desenvolvem atividades pro-
dutivas nos setores mineral, industrial, agroindustrial, infraestrutura econômica, comércio, 
de serviços e turístico  na região Centro-Oeste.

O FCO é composto por quatro programas: Programa de Desenvolvimento Industrial; 
Programa de Infraestrutura Econômica; Programa de Desenvolvimento dos Setores Co-
mercial e de Serviços e Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional33. 

Tanto os programas implementados por esta Secretaria quanto à disponibilidade de um 
Fundo com disponibilidade de financiamento possibilitam investimentos em setores dis-
tintos, mas correlatos ao Turismo, beneficiando o Setor de forma direta ou indireta. O 
investimento em infraestrutura e desenvolvimento dos setores comerciais e serviços dão 
suporte, por exemplo, à cadeia produtiva do Turismo. 

Cabe salientar que para a elaboração do projeto técnico, os pequenos produtores rurais 
contam com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), e as 
micro e pequenas empresas podem contar com  o auxílio do Sebrae.

3.2.3 secReTARIA de esTAdo de GoVeRno do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal  é uma unidade orgânica de dire-
ção superior diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal. De acordo com 
o Decreto n° 22.952 de 08 de maio de 2002, compete a referida unidade: assistência di-
reta e imediata ao Governador em suas relações com os Poderes Legislativo e Judiciário do 
Distrito Federal, e com a União, Estados e Municípios, representações diplomáticas, orga-
nismos internacionais e organizações não-governamentais; promover a articulação entre 
os órgãos integrantes da estrutura básica da Administração do Distrito Federal; coordenar, 
acompanhar e avaliar a ação governamental; realizar a supervisão e a administração orça-
mentária, financeira e patrimonial dos órgãos integrantes do gabinete do Governador; e, 
coordenar a contratação dos seguros patrimoniais e coletivos do Distrito Federal.

3.2.4 secReTARIA de esTAdo de culTuRA do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal é o órgão responsável pela articulação e coordena-
ção da política cultural do Governo do Distrito Federal. Após uma ampla reforma administrati-
va, por meio do Decreto nº 20.264/99, absorveu a Fundação Cultural do DF, o que possibilitou 
a otimização dos recursos humanos e materiais. A missão da referida secretaria é “incentivar, 
apoiar, fomentar e difundir a cultura, em todas suas formas de manifestação” (SEC, 2010).

33 O detalhamento desses programas encontra-se disponível no Anexo XIV.
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Nessa Secretaria cabe um destaque para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), criado em 
1991, com o objetivo de captar recursos para aplicação em projetos artísticos culturais que 
atendam às finalidades do Programa de Apoio à Cultura (PAC). Em 2008, a Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal aprovou uma nova Lei para o FAC, destinando, no mínimo, 0,3% 
da Receita Corrente Líquida – soma de todos os valores arrecadados pelo tesouro do DF –  
para projetos inscritos no Fundo34. 

Em linhas gerais, são objetos de apoio os projetos voltados para o incentivo à forma 
artística e/ou cultural; o fomento à produção e montagem; a preservação e difusão de 
produções artísticas e/ou culturais; e o estímulo ao conhecimento de bens culturais35. 

Além do FAC, a  Secretaria de Cultura do Distrito Federal desenvolve outros programas 
e projetos com vistas a promover a cultura na cidade. Dentre esses destacam-se as ini-
ciativas voltadas para promoção de eventos e shows: “Concertos Didáticos”, “Cultura nas 
Cidades”, “Orquestra Sinfônica”. Destacam-se também as opções de atividades culturais 
promovidas para o segmento PNE, “Cinema para cegos”, “Arte para Todos”. As iniciativas 
voltadas para a educação e identidade cultural também são desenvolvidas por esta secre-
taria: “Programas do Museu Vivo da Memória Candanga” e “Mala do Livro – Núcleo de 
Bibliotecas Domiciliar Neusa Dourado”36. 

Apesar de não serem atividades voltadas especificamente para o turista, entende-se que a di-
versificação e consolidação destes projetos e ações podem ser potencializados como elementos 
de atração, valorizando ainda mais o destino Brasília, com o incremento das opções culturais.

3.2.5 secReTARIA de esTAdo de educAÇÃo do dIsTRITo FedeRAl

Na pasta desta secretaria foram encontrados oito programas/projetos implementados no 
DF: Apoio ao Educando; Projetos Especiais de Ensino; Educando Sempre; Escola de Todos 
Nós; Erradicação do Analfabetismo; Educação para a Diversidade e Cidadania; Moderni-
zando a Educação; e Programa Educação Superior37.

Dentre os objetivos dos referidos programa/projetos estão a provisão de tratamento mé-
dico/odontológico, de transporte escolar, de construção e reformas de escolas, inclusão 
social, e incentivo à educação superior. Nota-se que não há nenhum direcionado especi-
ficamente para o Turismo.

34 O FAC conta com o Conselho da Cultura, paritário, formado por representantes do governo e da cidade (SEC, 2010b).
35 O detalhamento desses objetivos encontra-se no Anexo XV.
36 Cabe salientar que no site da Secretaria há informação sobre a programação de eventos no DF, no item “Agenda Cultura 
classificado em cinema, dança, eventos, exposições, músicas, oficinas, teatro e workshops. Disponível em < http://www.
sc.df.gov.br/?sessao=conteudo&idSecao=27&titulo=AGENDA-CULTURAL >
37 Descrição no Anexo XVI. 
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3.2.6 secReTARIA de esTAdo de oBRAs do dIsTRITo FedeRAl

Na pasta da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal foram encontrados onze 
programas, que são: Urbanização; Infraestrutura à Serviço do Desenvolvimento; Cidade 
Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social; Acessibilidade: Direito de Todos; Cons-
truindo o Distrito Federal; Revitalização da Cidade de Brasília; Programa de Gestão das 
Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF; Administrando Nossa Cida-
de; e Mãos a Obra (GDF, 2009).

Com esses programas, busca-se viabilizar os incrementos na  melhorias na urbanização, 
na infraesrutura básica do DF, a promoção da acessibilidade, inclusive com garantias de 
circulação de pessoas com necessidades especiais, a revitalização urbana, a proteção de 
recursos hídricos, e dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infraestrutura 
básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas38.

A importância desse suporte básico não está diretamente relacionada ao Turismo, pois trata-
se de estruturas que devem ser pensadas para a cidade como um todo, no entanto, beneficia 
este Setor, dando-lhe condições melhores de acessos e prestações de serviços, entre outros.

3.2.7 secReTARIA de esTAdo de esPoRTes do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado de Esportes do Distrito Federal tem como missão desenvolver 
uma política de esporte e lazer como instrumento de integração social, promovendo e 
acompanhando as práticas esportivas no DF.

Esta Secretaria desenvolve dois programas considerados relevantes a este documento, 
ambos voltados para o esporte e o lazer, no âmbito do Distrito Federal: “Apoio à Infraes-
trutura de Eventos Esportivos e Lazer” e “Compete Brasília”, direcionados ao incentivo de 
atletas com ótimo nível de rendimento, residentes no DF há mais de dois anos (GDF, 2009).

O apoio disponibilizado à infraestrutura e logística para realização de eventos esportivos 
pode atrair um “novo” perfil de turistas, como se tem esperado com a realização da Copa 
2014, mas também para além deste evento.

3.2.8 secReTARIA de esTAdo de desenVolVImenTo uRBAno,  
 hABITAÇÃo e meIo AmBIenTe do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do 
Distrito Federal é vinculada aos seguintes órgãos: Agência Reguladora de Águas, Energia 

38 Descrição dos Projetos no Anexo XVII.
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e Saneamento Básico do DF (Adasa); Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
DF (Codhab);  Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap);  Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram);  Jardim Botânico de Brasília;  Jardim Zoológico de Brasília; e Serviço de Limpeza 
Urbana do DF (SLU) (Seduma, 2010). 

Os programas contidos na pasta da Seduma são: Brasília Sustentável; Gestão Urbana; 
Combate à Ocupação Irregular do Solo; Informações para Todos; e Geração de Energia 
Alternativa (EP) (GDF, 2009)39. Novamente, há possibilidade de impacto indireto no Setor 
Turismo, tendo em vista que questões relacionadas ao desenvolvimento urbano, regulari-
zação fundiária e disseminação de informações, em alguns momentos interpretados como 
limitações, podem indicar oportunidades de crescimento para diversos setores, inclusive 
para o Turismo.

3.2.9 secReTARIA de esTAdo de FAzendA do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado e Fazenda é vinculada ao Tribunal Administrativo de Recursos 
Fiscais. Fazem parte da referida secretaria duas unidades – Unidade de Administração 
Tecnológica (UAT) e a Unidade de Administração Geral (UAG), e duas subsecretarias – 
Subsecretaria do Tesouro (Sutes) e a Subsecretaria da Receita (Surec). Além disso, tem o 
Banco de Brasília (BRB) como órgão vinculado colegiado (SEF, 2010).

Fazem parte das pastas desta secretaria os seguintes programas: Programa para reserva de 
contingência, Cidadania tributária e Programa de Pagamento e Compensação de Precatórios 
(EP). O Cidadania Tributária busca promover ações fiscais, visando garantir aumento real da 
arrecadação tributária do Distrito Federal, combatendo a evasão fiscal. Por sua vez, o Progra-
ma de Pagamento e Compensação de Precatórios objetiva, como o nome indica,  contribuir 
para o pagamento e compensação dos precatórios devidos pelo Distrito Federal (GDF, 2009).

3.2.10 secReTARIA de esTAdo de PlAneJAmenTo, oRÇAmenTo e GesTÃo  
 do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal é um órgão de di-
reção superior diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal. Dentre suas 
competências citam-se: formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas 
ao planejamento estratégico, modernização, desburocratização e avaliação da gestão dos 
órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do governo 
do distrito federal (Seplag, 2010). São ao todos sete programas em sua pasta: Programa 

39 A descrição desses programas encontra-se no Anexo XVIII.
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para Operação Especial; Apoio Administrativo; Melhoria da Gestão Pública; Gestão de Pes-
soas; Gestão por Resultados; Modernização da Gestão e do Planejamento; e Planejamento, 
Gestão E Avaliação40. 

O Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal 2007/2010, elaborado 
no âmbito desta secretaria, merece destaque, pois define os principais objetivos, diretrizes e 
políticas que o Governo pretende implementar nos próximos quatro anos, e orientam a ação 
governamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal.

Sendo assim, a existência de uma ferramenta de planejamento e gestão para ação gover-
namental traduz mais uma possibilidade para a incorporação do Turismo como um eixo 
de desenvolvimento para o território como um todo. Por outro lado, os programas acima 
indicados podem auxiliar integrantes do Setor para melhor prestação do serviço turístico.

3.2.11 secReTARIA de esTAdo de TRABAlho do dIsTRITo FedeRAl

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal é um  órgão de direção superior, 
integrante da estrutura básica do Distrito Federal, diretamente subordinada ao Governa-
dor do Distrito Federal.

Foram identificados no pasta da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal três 
programas: Programa Trabalhador Master, que busca contribuir para a elevação do esto-
que de empregos formais de adultos com idade superior a 40 anos, no setor privado do 
Distrito Federal; Qualificação Social e Profissional, que visa promover a qualificação social, 
ocupacional e profissional do trabalhador, articuladas com as demais ações de promoção 
da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade; e, Fomento ao Em-
prego, Trabalho e Renda (GDF, 2009).

No sítio virtual institucional da Secretaria de Estado de Trabalho do DF estavam divulgados 
nove projetos, um deles com foco específico no Turismo. O projeto Brasília Turística é o 
programa que se destina à capacitação de taxistas do Distrito Federal para aprimorar o 
atendimento a turistas e fomentar essas atividades na região. Nesse programa, os taxistas 
irão aprender línguas estrangeiras e saber um pouco sobre os pontos turísticos de Brasília 
e sua história (SET, 2010).

Os projetos: Espaço Cidadão; Endereço do Emprego; Projovem Trabalhador e Jovem Em-
preendedor; Artesanato; Associativismo e Cooperativismo; Intermediação de Mão de Obra; 
Qualificação Profissional; e Mulher Trabalhadora, são iniciativas que não estão diretamente 
direcionadas ao Turismo, mas podem beneficiar indiretamente o Setor por atender a vá-

40 Mais detalhes sobre os referidos programas podem ser conferidos no Anexo XIX.
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rios segmentos que compõem a cadeia produtiva do Turismo, a partir da promoção de 
qualificação profissional41. 

3.2.12 InsTITuTo do meIo AmBIenTe e dos RecuRsos hídRIcos do  
 dIsTRITo FedeRAl – BRAsílIA AmBIenTAl

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Am-
biental (Ibram) é um órgão executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos 
no Distrito Federal. Possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, podendo, 
dessa forma, celebrar contratos, acordos e convênios com instituições públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, e cooperativas. 

O Ibram foi constituído como uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e possui como missão  propiciar o 
desenvolvimento sustentável da região, de forma a garantir à população os benefícios 
alcançados pelo crescimento econômico, sem pôr em risco a qualidade de vida dos mo-
radores do Distrito Federal (Ibram, 2010).

Foram identificados dois programas na pasta do Ibram: Cerrado: Nosso Meio Ambiente 
de Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo proteger os recursos naturais do 
cerrado, com vistas à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal; e Cidade dos 
Parques, que visa implantar, manter, conservar e revitalizar parques ecológicos, parques de 
uso múltiplo e unidades de conservação do Distrito Federal (GDF, 2009).

Tais programas, assim como as ações desse órgão, de uma maneira geral, podem im-
pactar positivamente o Turismo. Os programas acima descritos indicam a possibilidade 
de melhorias e potencialização dos atrativos naturais relacionados ao bioma nativo do 
Planalto Central e otimização de espaços como os parques. Essas ações visam atender a 
população como um todo, no entanto, pode ser agregada para fortalecimento do Turismo 
ecológico e de aventura. 

3.2.13 secReTARIA de cIêncIA e TecnoloGIA do dF 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect) é  responsável por coordenar, no âmbito do 
Distrito Federal, as políticas voltadas à pesquisa e difusão científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à inovação continuada e à implementação de políticas públicas destinadas à 
democratização do conhecimento e distribuição dos benefícios propiciados pela tecnologia, 
com ênfase na inclusão digital dos cidadãos. Seis subsecretarias a compõem: Biotecnologia; 

41 O detalhamento das referidas iniciativas está disponível no Anexo XX.
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Capacitação Científica e Tecnológica; Estudos, Projetos e Captação de Recursos; Inclusão 
Digital; Tecnologia da Informação e Apoio Operacional. A SECT possui, ainda, como ór-
gão executivo, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF)  (SECT, 2010).  

Na pasta dessa secretaria foram identificados dois programas: Desenvolvimento e Ma-
nutenção dos Sistemas de Informação, que visa dotar o governo do Distrito Federal de sis-
temas informatizados e soluções em tecnologia da informação, que possibilitem agilidade 
e transparência na gestão pública; e Desenvolvimento Científico E Tecnológico, que busca 
propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do Distrito Federal (GDF, 2009).

No final de junho de 2010, durante o Fórum Brasília, que discutiu o tema “Turismo e 
Desenvolvimento”, foi sugerido pelo secretário de Ciência e Tecnologia a integração entre 
todos os órgãos do Governo relacionados, ainda que indiretamente, com este Setor, a 
começar pelo DF Digital, programa que atende 254 mil alunos. 

Na ocasião, a Setur foi convidada a integrar os cursos de formação e qualificação em 
informática e a colaborar na formulação das propostas de ensino das escolas técnicas para 
o próximo ano. De acordo com o secretário da SECT, “Embora, juridicamente, elas este-
jam subordinadas à Secretaria de Educação, sua grade de ensino, na parte técnica, tem a 
participação da SECT. Para 2011, poderemos acrescentar entre o que deve ser ensinado, 
matérias específicas do Turismo” (SECT, 2010).

A integração proposta é efetivada, aos poucos e em certa medida, pela reunião desses 
órgãos como membros do Condetur, espaço no qual a discussão acerca do Turismo, suas 
problemáticas e desafios, bem como suas potencialidades, podem ser absorvidas na com-
petência de cada um dos órgãos indicados, e ter contribuições para a efetivação de um 
plano distrital para o Setor.
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O Turismo no Brasil é um Setor com grandes possibilidades de competir com mercados 
internacionais, mas é preciso investir na estratégia de qualificação profissional para obter 
sucesso  (Catambry e Costa, 2004). A qualidade dos serviços prestados está diretamente 
ligada à qualificação da mão de obra, portanto é evidente a necessidade de capacitar os 
recursos humanos que lidam diretamente com o público, principalmente no Turismo (Ca-
tambry e Costa, 2004).

Segundo o Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 (Brasil, 2010), a qualifi-
cação profissional no Setor é um assunto preocupante e uma das carências está vinculada 
à sua  própria eficiência. A dificuldade relacionada à qualificação profissional neste Setor 
envolve a limitação de informações sobre a mão de obra, tanto no que se refere à demanda 
quanto à oferta de capacitação, o que impacta fortemente na qualidade dos serviços 
prestados, e na ampliação e valorização das ocupações em Turismo. Neste sentido, o Mi-
nistério do Turismo tem como desafio o mapeamento permanente dessas informações, de 
modo a atuar de forma integrada com os demais atores. 

O Plano Nacional do Turismo tem como uma de suas metas a promoção da formação, o 
aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de recursos humanos para a área do Tu-
rismo, bem como a implementação de políticas que viabilizem a colocação do profissional 
no mercado de trabalho. Para tanto, o MTur tem desenvolvido o Programa de Qualificação 
Profissional, que baseia-se num conjunto de ações relativas à qualificação dos diversos 
tipos de profissionais que integram a cadeia produtiva do Turismo, bem como as ações 
voltadas à sensibilização da população local quanto à importância de sua participação 
para o sucesso e o desenvolvimento sustentável deste Setor. 

Juntamente com este programa, destaca-se o PDG Turismo, além das ações relacionadas 
ao Olá, Turista!; Gestão Estratégica para Bares, Restaurantes e Similares, Hotéis, Pousadas e 
Meios de Hospedagem; Desenvolvimento de Destinos Turísticos através da Gastronomia; 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; e Bem Receber Copa.

PRoGRAmAs de cAPAcITAÇÃo em TuRIsmo no dF
4

“Sem educação não há democracia 
consolidada e justiça social.”

(Oded Grajew)
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Além da atuação governamental ainda existem orgãos que atuam na formação continu-
ada. Os agentes privados também tem uma importância estratégica na efetividade desses 
resultados, no que se refere à valorização do profissional qualificado e no reconhecimento 
dessa capacitação como fator de competitividade (Brasil, 2010). 

O trabalho integrado com instituições que atuam na qualificação para o Turismo, de modo a 
potencializar os resultados das suas ações tem apoio de organizações, como o Serviço Nacional 
do Comércio (Senac), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Sebrae), 
associações locais e centros de ensino público e privados. Este panorama, em certa medida, 
indica a oferta de qualificação e formação de mão de obra para atividades de gestão, apoio e 
inserção produtiva na cadeia do Turismo, no sentido de atingir a meta proposta no PNT. 

4.1 ensIno suPeRIoR

Os dados sobre o número de cursos de graduação presenciais no Censo da Educação 
Superior (2008) mostram que de um total de 24.719 cursos presenciais, as áreas direta-
mente relacionadas à cadeia produtiva do Turismo apresentavam 575 cursos direcionados 
a viagens, Turismo e lazer; 156 cursos relacionados à hotelaria, a restaurantes e serviços 
de alimentação; 1.809 relacionados à administração, sendo um apenas em administração 
do Turismo, dois em empreendedorismo, 41 em administração de empresas; e 101 cursos 
de comércio e administração (cursos gerais), em todo o País.

Os dados do Censo da Educação Superior (2008) indicam, ainda, que 5.534.689 candi-
datos se inscreveram em processos seletivos relacionados ao Turismo. Observa-se que das 
vagas ofertadas pelas instituições de ensino (público e privado) 50,4% são preenchidas, 
enquanto 49,6% dessas vagas permanecem ociosas. 

O curso de hotelaria oferece 20.705 vagas em todo o Brasil; dessas, 46,6% são preenchidas. 
Quanto ao curso em restaurantes e serviços de alimentação, este tem uma oferta de 
54.881 vagas em todo o território nacional.

No Distrito Federal, existem onze instituições de ensino na área de conhecimento de 
viagens, Turismo e lazer. Contudo, essa informação, disponível na página virtual da Se-
tur42, encontra-se desatualizada.

Atualmente, são oferecidos no DF cursos de graduação em Turismo na Uniplan, UPIS, 
a Faculdade da Terra de Brasília, na Facitec, Cecap, a Faculdade Alvorada, e, inagurado 
no segundo semestre de 2010, o Curso De Graduação em Turismo da UnB no Centro de 
Excelência em Turismo, totalizando sete instituições com oferta de curso. 

42 http://www.brasiliatur.df.gov.br/
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A graduação em Turismo oferecida pelo CET/UnB abriu 40 vagas em seu semestre de 
inauguração, a partir da proposta de Reestruturação e Expansão das Universidade Federais 
(Reuni) que possibilitou a formação de um consórcio entre o CET/UnB e os departamentos 
de Administração, Economia, Geografia, História,  Faculdade de Educação e o Instituto de 
Ciências Biológicas. 

Quanto à oferta de pós-graduação, tem-se os cursos: de mestrado profissional no CET/
UnB (conceito 03 da CAPES), Especialização em Gestão Turística no Uniceub, o curso no 
Unieuro, na categoria de Mestrado em Administração de Empresas (Turismo) (conceito 03 
da CAPES)43; e a pós-graduação oferecida pela Faceb. 

Há oferta, ainda, de cursos de graduação e especialização em Turismo e áreas correlatas 
na modalidade a distância. Entre estes, destacam-se os quatro cursos de especialização na 
modalidade à distância oferecidas pelo SENAC-DF, que se inserem diretamente na cadeia 
produtiva do Turismo (educação ambiental, gestão cultural, gestão da segurança de ali-
mentos e educação a distância)

A oferta crescente, ainda que em certa medida, indica a demanda existente e a proposta, 
no caso da graduação do CET/UnB “de formar não apenas profissionais, mas pensadores, 
capazes de refletir e pensar a área com responsabilidade”44, considerando a participação 
do aluno para esta construção.

4.2 cuRsos TécnIcos e PRoFIssIonAlIzAnTes 

O Serviço Nacional do Comércio do Distrito Federal (SENAC-DF) oferece cursos de 
qualificação profissional de: (1) boas práticas de manipulação de alimentos, (2) educação 
ambiental, (3) gestão sustentável do ecoturismo, (4) gestão de pequenos negócios na mo-
dalidade de ensino a distância; cursos presenciais de formação inicial e continuada nas 
áreas de: 

 hospitalidade e lazer;
 cursos de aperfeiçoamento em confeitaria; 
 aperfeiçoamento para governança; 
 atendente de bares, restaurantes e lanchonetes, comida de “boteco”; 
 noções básicas em serviços de camareira/camareira hospitalar; 
 confecção de ovos de Páscoa/guloseimas natalinas;

43 Outros cursos nas áreas de Geografia, História, Administração, Economia, Arquitetura e Urbanismo possuem trabalhos 
relacionados direta ou indiretamente ao Turismo, porém, não aparece explicitamente na pesquisa ou na ênfase desses 
cursos.
44 Fragmento do discursos do Professor Neio Campos, diretor do CET/UnB, durante a aula inaugural do curso de Turismo do  
CET/UnB, em 27 de setembro de 2010. Disponível em http://www.cet.unb.br/portal/index.php?option=com_content&view 
=article&id=1518:unb-inaugura-curso-de-graduacao-em-Turismo&catid=33&Itemid=100011
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 cozinheiro básico/culinária básica/culinária chinesa/culinária light e diet/culinária ve-
getariana/sushi e sashimi;

 decoração com frutas e legumes;
 garçom, garçom básico; 
 mensageiro de hotel; 
 organizador de eventos; 
 padeiro confeiteiro/produção de caldos, sopas e canjas/produção de pizzas; 
 produção de tortas de sorvete e sobremesas geladas, saladas especiais, salgadeiro, 
segurança na manipulação de alimentos/técnicas de confeitaria e tortas doces. 

Há ainda, cursos técnicos de guias de Turismo (regional e nacional), cursos presenciais 
de formação inicial e continuada na área de gestão de negócios aplicados ao empreende-
dorismo e gestão de pequenos negócios (Quadro 4.06).

Quadro 4.06 – Cursos téCniCos e proFissionalizantes do senaC-dF

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  
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garçom, garçom básico,  
mensageiro de hotel,  
organizador de eventos,  
padeiro confeiteiro/produção de caldos, sopas e canjas/produção de pizzas,  
produção de tortas de sorvete e sobremesas geladas, saladas especiais, 
salgadeiro, segurança na manipulação de alimentos/técnicas de confeitaria e 
tortas doces.  

Há ainda, cursos técnicos de guias de turismo (regional e nacional), cursos presenciais 
de formação inicial e continuada na área de gestão de negócios aplicados ao 
empreendedorismo e gestão de pequenos negócios (Quadro 4.06). 

Quadro 4.06 – Cursos técnicos e profissionalizantes do SENAC-DF 

Cursos técnicos e profissionalizantes do SENAC-DF 
Tipos de curso Quantidade 

Qualificação Profissional 4 
Cursos presenciais de formação 
inicial e continuada 29 

Cursos técnicos de guias de 
turismo (regional e nacional) 2 

Cursos presenciais de formação 
inicial e continuada na área de 
gestão de negócios 

2 

Fonte: SENAC-DF 

Encontram-se em fase de implantação (ano 2010) os Institutos Federais de Educação 
Técnica (IFET‟s) no Distrito Federal. O projeto prevê a construção de cinco unidades 
distribuídas pelo território do Distrito Federal, respectivamente: Plano Piloto, Gama, 
Taguatinga, Planaltina e Samambaia.  

A expansão dos IFET´s é componente da política do governo federal de expansão do 
ensino técnico no país. Tal política é de responsabilidade do Ministério da Educação. 
No Distrito Federal privilegiou-se a implantação dessas unidades em RAs de maior 
densidade populacional com forte presença de população de menor renda. Os IFET‟s 
irão oferecer cursos técnicos em turismo com duração de 03 anos. Porém, não 
existem turmas formadas e as unidades de ensino e cursos encontram-se em 
processo de criação46. 

 

46 http://www.ifb.edu.br/conteudo.php?cat=50  

 Fonte: SENAC-DF

Encontram-se em fase de implantação (ano 2010) os Institutos Federais de Educação Téc-
nica (IFETs) no Distrito Federal. O projeto prevê a construção de cinco unidades distribuídas 
pelo território do Distrito Federal: Plano Piloto, Gama, Taguatinga, Planaltina e Samambaia. 

A expansão dos IFETs é componente da política do Governo Federal de expansão do 
ensino técnico no País. Tal política é de responsabilidade do Ministério da Educação. No 
Distrito Federal, privilegiou-se a implantação dessas unidades em RAs de maior densidade 
populacional, com forte presença de população de menor renda. Os IFETs irão oferecer 
cursos técnicos em Turismo com duração de três anos. Porém, não existem turmas forma-
das e as unidades de ensino e cursos encontram-se em processo de criação45.

45 http://www.ifb.edu.br/conteudo.php?cat=50
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AAtualmente, o Turismo é uma importante fonte de receita e a compreensão das oportunida-
des nesse mercado permite direcionar estratégias de marketing. O objetivo do marketing é o 
foco no cliente a fim de, no primeiro momento, entender as suas necessidades, atendê-lo 
de forma a encantá-lo e, com isso, fidelizá-lo (Kotler e Keller,2006). 

Dessa forma, percebe-se como essencial o atendimento de necessidades dos turistas, as 
informações básicas para os que chegam ao destino. Nesse contexto, ganham destaque os  
Centros de Atendimento ao Turista (CATs), locais destinados a prestar  informações sobre 
o destino turístico ao turista. 

Em Brasília, os  CATs funcionam com dificuldades. Segundo informações obtidas na Diretoria 
de Serviços de Atendimento ao Turista, que herdou da extinta Brasiliatur quatro CATs, a distribui-
ção desses na cidade seriam: um no Museu da República e três nos setores hoteleiros Norte e Sul. 

No entanto, atualmente existe apenas um CAT provisório funcionando no Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubitschek, na área de desembarque norte. Este funciona, diaria-
mente, de 8h às 20h, com os funcionários que atuavam no CAT do Museu da República. 

A Setur-DF está dedicando esforços para colocar em funcionamento um CAT definitivo 
no Aeroporto, com estrutura adequada para a prestação de atendimento aos turistas. A 
concretização desta ação está sendo avaliada por meio de processo licitatório.

Ainda segundo a Setur-DF, não há como precisar uma data específica para abertura dos 
CATs. Isto porque  a referida secretaria está em processo de negociação com o trade turís-
tico e o meio acadêmico para compor uma parceria que permitirá a inauguração de mais 
CATs na cidade, contemplando um modelo participativo e descentralizado de gestão.

Ademais, para poder inaugurar os demais CATs, a Setur-DF necessita  de recursos huma-
nos, dentro de um modelo de funcionamento que permita qualidade e sustentabilidade 
para eles. Tal ação também está em processo de negociação, e, caso haja algum impediti-
vo legal, a Secretaria promoverá processo licitatório, no qual o CAT seja oferecido a uma 
empresa vencedora para comercialização de material informativo de Turismo e produtos 
associados ao Turismo, com regras de gestão compartilhadas com a Setur-DF.

“Feliz aquele que transfere o que sabe  
e aprende o que ensina.”  

(Cora Coralina)

sIsTemA de InFoRmAÇões TuRísTIcAs
5
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eEntende-se por investimento o emprego de Capital em atividades econômicas, seja ele 
financeiro ou não, com vistas ao aumento da capacidade produtiva e/ou geração de ganhos 
ou lucros financeiros em períodos de curto e médio prazo. A priori, as tomadas de decisões 
de investimento são influenciadas pela taxa de juros e o nível de vendas atuais. 

Entretanto, as decisões de investimento dependem de uma gama de variáveis que se 
relacionam muito mais com as expectativas de lucros futuros esperados, relacionados ao 
modo como as empresas percebem mudanças atuais nas vendas, ao modo como os consu-
midores percebem mudanças atuais na renda e o efeito sobre as decisões de consumo – se 
transitórias ou permanentes. Em alguns casos, a expansão é transitória e o caráter instável 
do investimento é bem maior que a do consumo.

Algumas características do Distrito Federal (DF), tais como um dos melhores índices de 
Desenvolvimento Humano e a maior renda per capita do País, favorecem o aquecimento 
da economia nessa região, sobretudo no que concerne à realização de investimentos. 
Segundo dados do Brasília e Região Convention & Visitors Bureau (2010), a rede hoteleira 
nos três últimos anos dobrou sua capacidade instalada: de 4.603 para 8.718 apartamentos 
(UHs). Atualmente, o parque hoteleiro do DF corresponde a 12 mil leitos.

Em termos de gastronomia, categoria na qual o DF já se tornou referência, existem mais 
de sete mil estabelecimentos, dentre os quais inclui-se restaurantes rurais situados cerca 
de 30 km do centro de Brasília (BRCVB, 2010).

O Lago Paranoá situado em Brasília, por exemplo, apresenta-se como um dos princi-
pais atrativos turísticos da cidade. Ao redor dele existem 40 clubes, que geram, por sua 
vez, aproximadamente dez mil empregos diretos. Em função do registro de mais de seis 
mil embarcações, Brasília está em terceiro lugar no ranking de maior frota do País. Os 
investimentos realizados neste importante atrativo o configuram como polo econômico 
emergente, com diversas oportunidades de negócios, tais como: o parque aquático Bay 
Park (R$ 12 milhões), o Pontão (R$ 19 milhões), o Pier 21 (R$ 45 milhões) e o Complexo 
Alvorada (R$ 144 milhões) (BRCVB, [2010).

“Se o dinheiro for a sua esperança de 
independência, você jamais a terá. A única 

segurança verdadeira consiste numa reserva de 
sabedoria, de experiência e de competência”.

(Henry Ford)

InVesTImenTos PARA o seToR TuRIsmo  
no dIsTRITo FedeRAl
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6.1 InVesTImenTos no TuRIsmo

A ciência econômica ramifica-se em duas esferas: a macro e a microeconomia. A pri-
meira esfera analisa, basicamente, a determinação de grandes agregados econômicos, tais 
como: a renda e o produto nacional; o nível geral de preços; emprego e desemprego; o 
estoque de moedas; a taxa de câmbio e de juros e a balança comercial e o balanço de 
pagamentos. A segunda esfera trata do comportamento de cada agente econômico, quais 
sejam consumidores e empresas.

No Turismo, que também caracteriza-se por ser uma atividade econômica, há uma con-
vergência de ambas esferas mencionada acima. Com efeito, neste Setor, são analisadas 
as variáveis econômicas capazes de influenciar a tomada de decisão do turista. Ademais, 
estuda-se a classificação, as características e o comportamento da demanda turística (in-
clusive no que se refere à taxa cambial) e a definição das empresas, no tocante ao produto 
e à oferta turística, custos, nível de produtividade, relação com a concorrência, propagan-
da, entre outros fatores internos e externos (Lemos, 1999).

No caso em análise, pode-se dizer que com, ou mesmo para o aumento da demanda, 
o aumento dos investimentos no Setor de Turismo é essencial para promover a expansão 
e consolidação das unidades produtoras, individuais e coletivas, que integram a cadeia 
produtiva do Setor. 

De acordo com Takasago e Mollo (2008), o Turismo implica gastos de quem está fora por 
no mínimo 24 horas e no máximo um ano, envolvendo diferentes setores, como transpor-
te, alimentação, hospedagem e lazer.

O Setor turístico vem apresentando participações crescentes ante ao Produto Interno 
Bruto do Brasil. Seu tamanho e impacto econômico triplicou nos últimos cinquenta anos. 
Todavia, de acordo com Gorini & Mendes (2005), os dados de desembarques de turistas no 
período compreendido entre 1970 e 2003 chamam atenção para um movimento de desa-
celeração no crescimento do ramo do Turismo no mundo. As taxas anuais de crescimento 
das décadas de 1970, 1980 e 1990 correspondem respectivamente a 6,1%, 4,5% e 4,0%. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), houve um pico no crescimento do 
Setor Turismo em 2008, onde foram registrados 920 milhões de desembarques, conforme 
pode ser analisado no Gráfico 6.02.
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gráFiCo 6.02 – desemBarQues de turistas no mundo

 

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  

   

 

72 

Gráfico 6.02 – Desembarques de Turistas no Mundo 

 

Fonte: Organização Mundial do Turismo 

O Brasil encontra-se hoje dentre as maiores economias do setor turístico no mundo, 
ocupando a 18a posição em tamanho absoluto, na 137a em relação a contribuição ao 
PIB econômico e em 127a no que tange a crescimento no longo prazo. É importante 
ressaltar  que o país é o 26o destino turistíco mais visitado de acordo com a OMT, 
abarcando cerca de US$ 55.1 bilhões de dólares de atividade econômica. (INSTITUTO 
ASCENDE, 2005) 

Apesar do grande potencial, o setor de turismo enfrenta desafios a serem superados 
devido a dificuldades que em longo prazo acabam assumindo o caráter de gargalos 
na área de infraestrutura. São esses: ausência de uma ampla e adequada estrutura 
hoteleira, inadequação dos serviços prestados por agências de viagens e operadoras 
de turismo e pouca oferta de serviços complementares aos de hospedagem, 
principalmente em relação a entretenimento e lazer (GORINI & MENDES, 2005). 

O quadro 6.07 mostra o balanço da conta do turismo no Brasil de 1998 a 2008 em 
dólares. Observa-se que a receita é menor que a despesa, o que resulta em déficit 
econômico. Tal diferença mostra um estreitamento até 2003, passando a crescer 
aceleradamente e de forma ambígua a partir de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Organização Mundial do Turismo

O Brasil encontra-se hoje dentre as maiores economias do Setor turístico no mundo, 
ocupando a 18ª posição em tamanho absoluto, na 137ª em relação à contribuição ao PIB 
econômico e em 127ª no que tange a crescimento no longo prazo. É importante ressaltar  
que o País é o 26º destino turístico mais visitado, de acordo com a OMT, abarcando cerca 
de US$ 55.1 bilhões de atividade econômica. (Instituto Ascende, 2005)

Apesar do grande potencial, o Setor Turismo enfrenta desafios a serem superados devido 
a dificuldades que em longo prazo acabam assumindo o caráter de gargalos na área de 
infraestrutura. São esses: ausência de uma ampla e adequada estrutura hoteleira, inade-
quação dos serviços prestados por agências de viagens e operadoras de Turismo e pouca 
oferta de serviços complementares aos de hospedagem, principalmente em relação a en-
tretenimento e lazer (Gorini & Mendes, 2005).

O quadro 6.07 mostra o balanço da conta do Turismo no Brasil, de 1998 a 2008, em dó-
lares. Observa-se que a receita é menor que a despesa, o que resulta em déficit econômico. 
Tal diferença mostra um estreitamento até 2003, passando a crescer aceleradamente e de 
forma ambígua, a partir de 2004.
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Quadro 6.07 – Conta do turismo no Brasil 1998-2008
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Quadro 6.07 – Conta do Turismo no Brasil 1998-2008 
Conta do Turismo no Brasil 1998-2008 

Ano 
Conta do Turismo em milhões de dólares 

Receita Despesa Saldo 
1998 1586 5732 4146 
1999 1628 3085 1457 
2000 1810 3894 2064 
2001 1731 3199 1468 
2002 1998 2396 398 
2003 2479 2261 218 
2004 3222 2871 351 
2005 3861 4720 859 
2006 4316 5764 1448 
2007 4953 8211 3258 
2008 5785 10962 5177 

Total 33369 53095 20844 
      Fonte: Banco Central do Brasil 

Se a contabilidade é negativa, observa-se uma maior necessidade de investimentos 
no setor. Considerando o PIB, é necessário o equilíbrio das contas. Para incrementá-
lo, quanto maior o investimento no setor com atrativos, melhor será para a economia 
brasileira, desde que configure numa proporção adequada em geração de empregos. 

No DF, as parcerias estabelecidas pelo último Governo (gestão 2006-2010), estão 
relacionadas a, pleo menos, dois dos principais atrativos localizados no Plano Piloto 
de Brasília: a Catedral e a Torre de TV. 

Para a reforma da Catedral o investimento é resultado de um convênio com a 
Petrobrás que injetou R$18 milhões, tendo o GDF entrado com uma contrapartida de 
R$7milhões para restauração que ainda não foi finalizada. A reforma da Torre de TV 
teve investimento de R$12 milhões e a parceria foi estabelecida com a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN)47. 

Os investimentos em infraestrutura, realizados pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico do GDF e que beneficia indiretamente o setor do 
turismo, contabilizou em 2008 R$90 milhões, segundos informação da própria  SEDE-
DF, cifra que deveria chegar em 2010 há R$150 milhões. 

Outro investimento, em terms de ação, foi o estabelecimento de voos diretos para 
Buenos Aires (Argentina), em 2008, e Lima (Peru), em 2010. 

 

                                                 
47 Informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (2008). Disponível em 
http://www.sde.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=78844  
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Se a contabilidade é negativa, observa-se uma maior necessidade de investimentos no 
Setor. Considerando o PIB, é necessário o equilíbrio das contas. Para incrementá-lo, quan-
to maior o investimento no Setor com atrativos, melhor será para a economia brasileira, 
desde que configure numa proporção adequada em geração de empregos.

No DF, as parcerias estabelecidas pelo último governo (gestão 2006-2010), estão relacio-
nadas a, pelo menos, dois dos principais atrativos localizados no Plano Piloto de Brasília: 
a Catedral e a Torre de TV.

Para a reforma da Catedral, o investimento é resultado de um convênio com a Petrobras 
que injetou R$18 milhões, tendo o GDF entrado com uma contrapartida de R$7milhões para 
a restauração, que ainda não foi finalizada. A reforma da Torre de TV teve investimento de 
R$12 milhões e a parceria foi estabelecida com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)46.

Os investimentos em infraestrutura, realizados pela Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico do GDF e que beneficiam indiretamente o Setor do Turismo, con-
tabilizaram, em 2008, R$90 milhões, segundo informação da própria Sede-DF, cifra que 
deveria chegar, em 2010, a R$150 milhões.

46 Informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (2008). Disponível em http://
www.sde.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=78844
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Outro investimento, em termos de ação, foi o estabelecimento de voos diretos para 
Buenos Aires (Argentina), em 2008, e Lima (Peru), em 2010.

6.2 FInAncIAmenTo do seToR TuRísTIco

Para ampliação das possibilidades de investimentos no Turismo do DF, outro aspecto im-
portante é o financiamento do Setor, com vistas à alocação alternativa nas/para as empresas. 

Para tanto, é necessário identificar os incentivos para o investidor aproveitar as oportu-
nidades de negócios e, consequentemente, de retornos. Sobretudo, é primordial a clas-
sificação dos investimentos de acordo com o grau de importância ao Setor, bem como 
categorizá-los em investimentos setoriais, complementares e de efeitos indiretos. 

Para Beni (2003), “a primeira categoria compreende os investimentos aplicados em em-
presas plenamente turísticas (alojamentos, equipamentos complementares, instalações 
turístico-recreativas, agências de viagens e operadoras de Turismo, de propaganda e pu-
blicidade, e outras). A segunda, os investimentos que são motivadores dos primeiros, sem 
os quais dificilmente poderia desenvolver atividades como investimentos no conjunto de 
atrativos turísticos, estradas turísticas, equipamentos de recreação e lazer, obras de me-
lhoramentos da oferta natural e cultural, encostas, praias, montanhas, dentre outras. Da 
mesma forma, os investimentos com efeitos indiretos (obras de infraestrutura – terminais 
de transporte, saneamento básico, vias de acesso, energia, comunicações etc).

Os investimentos públicos para o Turismo no Brasil são contemplados por meio de ações, 
diretrizes, metas e programas tanto em nível estadual quanto federal, através dos Planos 
Pluri-anuais (PPA). Nos últimos anos, o Governo Federal aumentou progressivamente seus 
investimentos no Setor, por intermédio da Política Nacional de Turismo. A ação do governo 
foi vital para driblar situações adversas, como a crise financeira internacional e a falência 
de empresas aéreas no Brasil.

De acordo com dados do Ministério do Turismo (2010), os investimentos públicos na 
área aumentaram cerca de 155,94%, alcançando a cifra de R$ 58 milhões no ano de 
2009, para a Promoção Interna do Turismo no Brasil (Gráfico 6.03).
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gráFiCo 6.03 – investimento em promoção interna ( milhões r$)
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Gráfico 6.03 – Investimento em Promoção Interna ( Milhões R$) 

 
Fonte: SIAFI/STN 
Nota: Não houve levantamento nos anos de 2002 e 2003. 

O Ministério do Turismo registrou também crescimento no investimento público para 
a promoção externa do Turismo (Gráfico 6.04), que tinha como principais objetivos o 
fortalecimento da imagem do Brasil como destino turístico no cenário internacional. 

Gráfico 6.04 – Investimento em Promoção Externa (Milhões R$) 

 

Fonte: SIAFI/STN 

Conforme dados do Ministério do Turismo, suas ações no período compreendido 
entre 2003 e 2009, abarcou investimentos na área de infraestrutura turística em torno 
de aproximadamente R$ 5,82 bilhões. O Ministério afirma também que repassou 
cerca de R$620 milhões para Estados e Municípios como contrapartidas das ações do 
PRODETUR. Já para ações nas área de Comercialização, esses valores alcançam as 
cifras de R$196,57 milhões entre 2004 e 2009. 

No DF, o programa Pró-DF oferece subsídios a micro e pequenas empresas tais como 
benefícios fiscais, tributários, econômicos, tarifários, creditícios, de infraestrutura e 
capacitação profissional, benefícios que podem ser pleiteados por todos os setores, 
inclusive por agentes da cadeia produtiva do turismo. 

 Fonte: SIAFI/STN
 Nota: Não houve levantamento nos anos de 2002 e 2003.

O Ministério do Turismo registrou também crescimento no investimento público para a 
promoção externa do Turismo (Gráfico 6.04), que tinha como principais objetivos o forta-
lecimento da imagem do Brasil, como destino turístico no cenário internacional.
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Gráfico 6.03 – Investimento em Promoção Interna ( Milhões R$) 
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entre 2003 e 2009, abarcou investimentos na área de infraestrutura turística em torno 
de aproximadamente R$ 5,82 bilhões. O Ministério afirma também que repassou 
cerca de R$620 milhões para Estados e Municípios como contrapartidas das ações do 
PRODETUR. Já para ações nas área de Comercialização, esses valores alcançam as 
cifras de R$196,57 milhões entre 2004 e 2009. 

No DF, o programa Pró-DF oferece subsídios a micro e pequenas empresas tais como 
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capacitação profissional, benefícios que podem ser pleiteados por todos os setores, 
inclusive por agentes da cadeia produtiva do turismo. 
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Conforme dados do Ministério do Turismo, suas ações, no período compreendido entre 
2003 e 2009, abarcou investimentos na área de infraestrutura turística em torno de apro-
ximadamente R$ 5,82 bilhões. O Ministério afirma também que repassou cerca de R$620 
milhões para estados e municípios, como contrapartidas das ações do Prodetur. Já para 
ações nas área de comercialização, esses valores alcançam as cifras de R$196,57 milhões, 
entre 2004 e 2009.
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No DF, o programa Pró-DF oferece subsídios a micro e pequenas empresas tais como 
benefícios fiscais, tributários, econômicos, tarifários, creditícios, de infraestrutura e capa-
citação profissional, benefícios que podem ser pleiteados por todos os setores, inclusive 
por agentes da cadeia produtiva do Turismo.

Há, ainda, a existência de fundos de financiamento como o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que apresenta programa específico voltado ao 
desenvolvimento do Turismo regional. Os recursos existentes são disponibilizados por por-
te da empresa (Quadro 6.08).

Quadro 6.08 – FinanCiamento de aCordo Com porte da empresa
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Há, ainda, a existência de Fundos de finaciamento como o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), apresenta programa específico voltado ao 
Desenvolvimento do Turismo Regional. Os recursos existentes são disponibilizados 
por porte da empresa (Quadro 6.08). 

Quadro 6.08 – Financiamento de acordo com porte da empresa 
Financiamento de acordo com porte da empresa 

Porte FCO Empresarial Faturamento 
Micro Até 240 mil 
Pequena De 240 mil até 2,4 milhões 
Média De 2,4 milhões a 35 milhões  
Grande Acima de 35 milhões 

Fonte: SDE-DF 

Nesse contexto, o incentivo e a acessibilidade a financiamentos públicos apontam 
para o incentivo de incremento a cadeia de atividades turísticas. Assim, de acordo 
com TAKASAGO & MOLLO (2008), se a produção aumenta para atender uma 
demanda específica, o setor aumenta a procura de insumos necessários à produção, 
bem como estimula a produção de outros setores da economia para atendê-la.  

6.2.1 Instituições Financeiras  
Um estudo  do BNDES revelou que entre os anos de 2005 e 2008 houve um aumento 
nas aplicações na área de turismo por instituições financeiras federais  (de 1.978.774 
em 2005 para 3.591.514 em 2008). Neste universo, e em ordem decrescente, as que 
mais se destacaram em 2008 foram: 1) Banco do Brasil - BB (1.776.142); 2) Caixa 
Econômica Federal – CEF (1.456.136); 3) Banco do Nordeste – BNB (243.076); 4) 
BNDES (62.351) e 5) Banco da Amazônia – BASA (53.809). Tais levantamentos 
corroboram com os dados relativos ao crescimento no número de investimentos no 
turismo brasileiro, bem como o fluxo de turistas que vem crescendo nos últimos anos 
(Quadro 6.09).  

Quadro 6.09 - Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2005/2008 
Aplicações em turismo por instituições financeiras federais 2005-2008 

Instituições Financeiras 
Brasil 

Aplicações 
2005 2006 2007 2008 

1978774 2569988 2569988 3591514 
BNDES 91353 68479 66644 62351 
Banco do Brasil - BB 1081283 1155857 140880 1776142 
Caixa Econômica Federal - CEF 680821 817498 986630 1456136 
Banco do Nordeste - BNB 109377 122924 79400 243076 
Banco da Amazônia - BASA 15985 5131 16434 53809 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste - BNB, Banco da Amazônia - BASA, Ministério 
de Integração Nacional e Minsitério do Turismo - Elaborado pelo Ministério do Turismo 
(Departamento de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo) 

Fonte: SDE-DF

Nesse contexto, o incentivo e a acessibilidade a financiamentos públicos apontam para 
o incremento a cadeia de atividades turísticas. Assim, de acordo com Takasago & Mollo 
(2008), se a produção aumenta para atender uma demanda específica, o Setor aumenta 
a procura de insumos necessários à produção, bem como estimula a produção de outros 
setores da economia para atendê-la. 

6.2.1 InsTITuIÇões FInAnceIRAs 

Um estudo  do BNDES revelou que entre os anos de 2005 e 2008 houve um aumento 
nas aplicações na área de Turismo por instituições financeiras federais  (de 1.978.774 em 
2005 para 3.591.514 em 2008). Neste universo, e em ordem decrescente, as que mais se 
destacaram em 2008 foram: 1) Banco do Brasil (1.776.142); 2) Caixa Econômica Federal 
(1.456.136); 3) Banco do Nordeste (243.076); 4) BNDES (62.351) e 5) Banco da Amazô-
nia (53.809). Tais levantamentos corroboram com os dados relativos ao crescimento no 
número de investimentos no Turismo brasileiro, bem como o fluxo de turistas que vem 
crescendo nos últimos anos (Quadro 6.09). 
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Quadro 6.09 – apliCações em turismo por instituições FinanCeiras Federais – 2005/2008
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Há, ainda, a existência de Fundos de finaciamento como o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), apresenta programa específico voltado ao 
Desenvolvimento do Turismo Regional. Os recursos existentes são disponibilizados 
por porte da empresa (Quadro 6.08). 

Quadro 6.08 – Financiamento de acordo com porte da empresa 
Financiamento de acordo com porte da empresa 

Porte FCO Empresarial Faturamento 
Micro Até 240 mil 
Pequena De 240 mil até 2,4 milhões 
Média De 2,4 milhões a 35 milhões  
Grande Acima de 35 milhões 

Fonte: SDE-DF 

Nesse contexto, o incentivo e a acessibilidade a financiamentos públicos apontam 
para o incentivo de incremento a cadeia de atividades turísticas. Assim, de acordo 
com TAKASAGO & MOLLO (2008), se a produção aumenta para atender uma 
demanda específica, o setor aumenta a procura de insumos necessários à produção, 
bem como estimula a produção de outros setores da economia para atendê-la.  

6.2.1 Instituições Financeiras  
Um estudo  do BNDES revelou que entre os anos de 2005 e 2008 houve um aumento 
nas aplicações na área de turismo por instituições financeiras federais  (de 1.978.774 
em 2005 para 3.591.514 em 2008). Neste universo, e em ordem decrescente, as que 
mais se destacaram em 2008 foram: 1) Banco do Brasil - BB (1.776.142); 2) Caixa 
Econômica Federal – CEF (1.456.136); 3) Banco do Nordeste – BNB (243.076); 4) 
BNDES (62.351) e 5) Banco da Amazônia – BASA (53.809). Tais levantamentos 
corroboram com os dados relativos ao crescimento no número de investimentos no 
turismo brasileiro, bem como o fluxo de turistas que vem crescendo nos últimos anos 
(Quadro 6.09).  

Quadro 6.09 - Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2005/2008 
Aplicações em turismo por instituições financeiras federais 2005-2008 

Instituições Financeiras 
Brasil 

Aplicações 
2005 2006 2007 2008 

1978774 2569988 2569988 3591514 
BNDES 91353 68479 66644 62351 
Banco do Brasil - BB 1081283 1155857 140880 1776142 
Caixa Econômica Federal - CEF 680821 817498 986630 1456136 
Banco do Nordeste - BNB 109377 122924 79400 243076 
Banco da Amazônia - BASA 15985 5131 16434 53809 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste - BNB, Banco da Amazônia - BASA, Ministério 
de Integração Nacional e Minsitério do Turismo - Elaborado pelo Ministério do Turismo 
(Departamento de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo) 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, 
Banco da Amazônia, Ministério de Integração Nacional e Ministério do Turismo – Elaborado pelo Ministério do Turismo 
(Departamento de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo)

O estudo ainda elenca o número de aplicações em Turismo por instituições financeiras 
federais nos meses entre janeiro e dezembro, no período 2007-2008, para todo o Bra-
sil. Em apenas um ano, houve um aumento de 355.262 aplicações no Banco do Brasil; 
469.506 aplicações na Caixa Econômica; 163.676 aplicações no Banco do Nordeste e 
37.375 aplicações no Banco da Amazônia. Somente o BNDES registrou uma pequena 
queda na quantidade de aplicações (Quadro 6.10).

Quadro 6.10 – apliCações em turismo por instituições FinanCeiras Federais – 2007/2008
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O estudo ainda elenca o número de aplicações em turismo por instituições 
financeiras federais nos meses entre janeiro e dezembro, no período 2007-2008 para 
todo o Brasil. Em apenas um ano, houve um aumento de 355.262 aplicações no 
Banco do Brasil; 469.506 aplicações na Caixa Econômica; 163.676 aplicações no Banco 
do Nordeste e 37.375 aplicações no Banco da Amazônia. Somente o BNDES registrou 
uma pequena queda na quantidade de aplicações (Quadro 6.10). 

Quadro 6.10 – Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2007/2008 
 

Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2007/2008 

Mês Total Banco do Brasil Caixa Econômica BNDES 
Banco do 
Nordeste 

Banco da 
Amazônia 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Brasil 2569988 3591514 1420880 1776142 986630 1456136 66644 62351 79400 243076 16434 53809 

Janeiro 172797 235658 78110 126390 70957 99351 5558 2484 9478 7378 8694 55 

Fevereiro 157525 228126 74066 121137 733991 98547 3464 1646 6004 5648  1148 

Março 183913 293808 89361 181355 83820 105459 5357 2564 4698 4394 677 36 

Abril 304370 297064 21987 134036 80049 110010 1335 11066 3112 34337  7615 

Maio 175754 402699 90173 250003 75423 114966 4993 2020 5165 31225  4485 

Junho 176023 333630 89339 150639 74368 121858 7547 10031 4092 50069 677 1033 

Julho 220413 322851 117196 140616 83939 126171 15389 1461 3889 45560  9043 

Agosto 207514 248077 107833 104419 85673 127316 9248 9364 4760 5779  1199 

Setembro 211170 223731 122627 73602 78619 122625 2759 1855 6368 12034 797 13615 

Outubro 270297 337799 153436 198955 97344 120169 3707 5812 10424 11229 5386 1634 

Novembro 241129 336292 139889 151504 91513 154353 4688 5955 4895 21510 144 2970 

Dezembro 249083 331779 138976 143486 90934 155311 2599 8093 16515 13913 59 10976 

Fonte: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia - Elaborado pelo Ministério do Turismo (Departamento de Financiamento 
e Promoção de Investimentos no Turismo) 

No que tange à aplicação em fundos constitucionais por instituições financeiras 
federais, também foi registrado um aumento, de 114.921 em 2005 para 302.982 em 
2008 (Quadro 6.11). 

Quadro 6.11 – Aplicação de fundos constitucionais por instituições financeiras federais 
2005/2008 

Aplicação de fundos constitucionais por instituições financeiras federais – 2005/2008 

Instituições Financeiras Brasil 
Aplicações de Fundos Constitucionais (mil R$) 

2005 2006 2007 2008 
FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - Banco do Brasil 

5117 6269 34119 114920 

FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - Banco do Nordeste 

93819 87887 46942 184900 

FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
- Banco da Amazônia 

15985 5131 16434 3162 

Total 114921 99287 97495 302982 
Fonte: Ministério do Turismo, Estatísticas Básicas de Turismo Brasil. Brasília, abril de 2010.  

Fonte: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco 
do Nordeste e Banco da Amazônia – Elaborado pelo Ministério do Turismo (Departamento de Financiamento e Promoção de 
Investimentos no Turismo)
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No que tange à aplicação em fundos constitucionais por instituições financeiras federais, tam-
bém foi registrado um aumento, de 114.921 em 2005 para 302.982 em 2008 (Quadro 6.11).

Quadro 6.11 – apliCação de Fundos ConstituCionais por  
instituições FinanCeiras Federais 2005/2008
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O estudo ainda elenca o número de aplicações em turismo por instituições 
financeiras federais nos meses entre janeiro e dezembro, no período 2007-2008 para 
todo o Brasil. Em apenas um ano, houve um aumento de 355.262 aplicações no 
Banco do Brasil; 469.506 aplicações na Caixa Econômica; 163.676 aplicações no Banco 
do Nordeste e 37.375 aplicações no Banco da Amazônia. Somente o BNDES registrou 
uma pequena queda na quantidade de aplicações (Quadro 6.10). 

Quadro 6.10 – Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2007/2008 
 

Aplicações em turismo por instituições financeiras federais – 2007/2008 

Mês Total Banco do Brasil Caixa Econômica BNDES 
Banco do 
Nordeste 

Banco da 
Amazônia 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Brasil 2569988 3591514 1420880 1776142 986630 1456136 66644 62351 79400 243076 16434 53809 

Janeiro 172797 235658 78110 126390 70957 99351 5558 2484 9478 7378 8694 55 

Fevereiro 157525 228126 74066 121137 733991 98547 3464 1646 6004 5648  1148 

Março 183913 293808 89361 181355 83820 105459 5357 2564 4698 4394 677 36 

Abril 304370 297064 21987 134036 80049 110010 1335 11066 3112 34337  7615 

Maio 175754 402699 90173 250003 75423 114966 4993 2020 5165 31225  4485 

Junho 176023 333630 89339 150639 74368 121858 7547 10031 4092 50069 677 1033 

Julho 220413 322851 117196 140616 83939 126171 15389 1461 3889 45560  9043 

Agosto 207514 248077 107833 104419 85673 127316 9248 9364 4760 5779  1199 

Setembro 211170 223731 122627 73602 78619 122625 2759 1855 6368 12034 797 13615 

Outubro 270297 337799 153436 198955 97344 120169 3707 5812 10424 11229 5386 1634 

Novembro 241129 336292 139889 151504 91513 154353 4688 5955 4895 21510 144 2970 

Dezembro 249083 331779 138976 143486 90934 155311 2599 8093 16515 13913 59 10976 

Fonte: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia - Elaborado pelo Ministério do Turismo (Departamento de Financiamento 
e Promoção de Investimentos no Turismo) 

No que tange à aplicação em fundos constitucionais por instituições financeiras 
federais, também foi registrado um aumento, de 114.921 em 2005 para 302.982 em 
2008 (Quadro 6.11). 

Quadro 6.11 – Aplicação de fundos constitucionais por instituições financeiras federais 
2005/2008 

Aplicação de fundos constitucionais por instituições financeiras federais – 2005/2008 

Instituições Financeiras Brasil 
Aplicações de Fundos Constitucionais (mil R$) 

2005 2006 2007 2008 
FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - Banco do Brasil 

5117 6269 34119 114920 

FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - Banco do Nordeste 

93819 87887 46942 184900 

FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
- Banco da Amazônia 

15985 5131 16434 3162 

Total 114921 99287 97495 302982 
Fonte: Ministério do Turismo, Estatísticas Básicas de Turismo Brasil. Brasília, abril de 2010.  Fonte: Ministério do Turismo, Estatísticas Básicas de Turismo Brasil. Brasília, abril de 2010.

6.2.2 lInhAs de cRédITo

As linhas de financiamento são voltadas, basicamente, para investimento e Capital de 
giro associado e aquisição de máquinas e equipamentos. De modo geral, a abrangência 
desse recurso é para todo o território nacional (Quadro 6.12), exceto dois, o FNO – Tu-
rismo Sustentável (voltado para empreendimentos turísticos localizados na região Norte) 
e o FNE – Proatur  (voltado para a região Nordeste e municípios dos estados de MG e ES, 
incluídos na área de atuação da Sudene). 

As linhas de crédito concedidas pelas instituições financeiras listadas no Quadro 6.12 
trazem algumas informações quanto à aquisição de equipamentos. 
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Quadro 6.12 – linhas de Crédito voltadas para aQuisição de máQuinas/eQuipamentos

Fonte: MTur, 2010.

Por contemplar todo o território nacional, as linhas de investimentos descritas podem 
beneficiar os empreendimentos turísticos do Distrito Federal, com exceção das linhas de 
crédito direcionadas às Região Norte e Nordeste citadas no início desta seção.

Contudo, por ser sede da Copa do Mundo de 2014, o Distrito Federal é alvo de in-
vestimentos específicos para esse período, também promovidos pelo BNDES: o BNDES 
ProCopa Turismo – Hotel Sustentável, e o BNDES ProCopa Turismo – Hotel Eficiência 
Energética. O primeiro investimento objetiva financiar a construção, reforma, ampliação 
e modernização de hotéis que obtenham certificação no Sistema de Gestão da Susten-
tabilidade para Meios de Hospedagem ou outra certificação de construção sustentável, 
reconhecida por entidade de credenciamento acreditada dentro do Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade. 

Por sua vez, o BNDES ProCopa Turismo – Hotel Eficiência Energética tem como objetivo 
financiar a construção, reforma, ampliação e modernização de hotéis que obtenham cer-
tificação de eficiência energética nível “A”, dentro do Programa de Eficiência Energética 
nas Edificações – Procel Edifica.

O Quadro 6.13 apresenta detalhamento sobre o Programa de Atração de Investimentos 
e o Programa de Financiamento para o Turismo, suas respectivas descrições e as principais 
ações são expostas.
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Quadro 6.13 – programas Que integram o maCroprograma Fomento à iniCiativa privada
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Fonte: Ministério do Turismo (2010)

Desse modo, acredita-se que o Brasil possui cenário propício para abarcar novos in-
vestimentos no âmbito turístico, e no DF não é diferente. Conforme foi relatado, existem 
investimentos públicos em nível estadual e federal, além do crescimento nas aplicações 
em Turismo e aplicações em fundos constitucionais por instituições financeiras federais e 
linhas de crédito acessíveis para o melhor investimento neste Setor.





PARTe II
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A ideia central que envolve a concepção de mercado, em geral, é a interação de trocas de 
produtos ou valores, ou seja, o estabelecimento de uma relação entre a oferta e a demanda  
de bens, serviços e capitais. Diferentes relações de trocas são estabelecidas de acordo 
com motivações e oportunidades vinculadas à necessidade de obtenção de determinados 
produtos (bens ou serviços). Essas estruturas de trocas, ao serem estabelecidas, resultam 
em mercados específicos, como, por exemplo, o mercado do Turismo (Beni, 2003).

O mercado do Turismo, ou mercado turístico, pode ser entendido como o produto da 
confrontação de uma oferta, turística, com uma demanda de produtos e serviços, também 
turísticos. Nesse relatório, toma-se como oferta turística o conjunto de atrativos turísticos, 
infraestrutura, equipamentos, bens e serviços de hospedagem, gastronomia, eventos, lazer e 
entretenimento, transportes, agenciamento e outros serviços. Já a demanda é compreendida 
pelos indivíduos em viagem por diferentes motivações. 

Durante o processo de elaboraçao deste documento, foram consideradas análises de 
todo o mercado turístico como fonte de informações que permitissem identificar oportu-
nidades de investimento. Foi necessário unir à análise da oferta turística do DF e os dados 
obtidos junto à demanda turística. 

No entanto, a união destas análises, como exposto na metodologia da Parte II, teve procedi-
mentos metodológicos distintos para cada segmento turístico aqui abordado. Os dados que tratam 
da oferta de Turismo do DF foram coletados no período de dezembro de 2009 a julho de 2010 
por meio de pesquisas de gabinete, pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas com diferen-
tes públicos, segundo metodologia desenvolvida pelo CET/UnB, em parceria com o SEBRAE-DF. 

A base cadastral foi elaborada pelo CET/UnB e tem em seu cadastro 2.814 empreendimen-
tos relacionados a cadeia produtiva do Turismo. Tem-se ciência de que os empreendimentos 
cadastrados por cada categoria – atrativos, agenciamento, hospedagem, gastronomia, lazer e 
entretenimento, transportes, equipamentos e serviços para eventos, e outros serviços – não 
correspondem a totalidade dos empreendimentos existentes no DF, sendo os dados da 
plataforma criada uma amostra para o presente Estudo.

7
“De minha parte, eu viajo não para ir a 

algum lugar, mas para ir. Eu viajo pelo ideal 
de viajar. O negócio é se mover.” 

(Robert Louis Stevenson)

meRcAdo TuRísTIco do dIsTRITo FedeRAl 
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Dessa forma, os dados, bem como os gráficos apresentados a partir das informações 
obtidas com a montagem da base cadastral serão apresentados em números aboslutos, 
tendo, ao longo do texto, a sua correspondência em porcentagem. Assim, considera-se 
haver menor risco quanto à associação do dado à realidade total do DF, tendo em vista 
que este tem correspondência com o universo da amostra descrita acima.

Para a sistematização dos dados da pesquisa de demanda foi resgatado o estudo deno-
minado “Pesquisa do Perfil da Satisfação do Turistas de Lazer e de Negócios em Brasília”, 
executada pelo CET/UnB em 2008, e dirigida aos turistas de negócios e os turistas de lazer 
que visitavam a Capital Federal47. 

Por meio de entrevistas diretas, a abordagem feita aos turistas de lazer aconteceu: na 
Torre de TV, na Catedral, na Praça dos Três Poderes, e no Memorial JK; a aplicação das 
entrevistas aos turistas de negócios aconteceu na Esplanada dos Ministérios (ministérios 
da Saúde, Educação, Planejamento, Transportes e Cidades), no Congresso Nacional, na 
Estação Rodoferroviária e no Aeroporto.

Como questão qualitativa da pesquisa em questão, foi feita a seguinte pergunta aberta 
aos turistas de lazer e turistas de negócios: “Alguma opinião que você considere impor-
tante sobre o Turismo em Brasília? (Pontos fortes e oportunidades de melhoria)”. A análise 
qualitativa desta pesquisa permite alguns indicativos de oportunidades de investimentos, 
já em 2008, ano de realização do Estudo em questão.

A pesquisa qualitativa buscou na fala de diferentes agentes da cadeia produtiva do Tu-
rismo compreender a percepção em relação ao Setor e as possibilidades de investimentos 
para seu crescimento no DF. Serão exploradas as perspectivas expostas pelos represen-
tantes de grandes operadoras e organizadoras do Turismo nacional no País, dos guias de 
Turismo local, e dos agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, com 
base na análise de conteúdo.

Nesse contexto, tem-se na Parte II, assim como na Parte I, uma análise descritiva dos dados 
que subsidiaram este Estudo, e estes foram sistematizados a partir das categorias que compõem 
a oferta turística: atrativos turísticos, meios de hospedagem, agenciamento, gastronomia, even-
tos, transportes e outros serviços, dispostos em capítulos específicos para cada categoria.

7.1 ATRATIVos TuRísTIcos 

Os atrativos turísticos são considerados fundamentais para esta análise, uma vez que são 
a matéria-prima do Turismo, sem a qual nenhuma região poderia empreender o desen-

47 CET/UnB/Brasiliatur, 2008. Pesquisa do Perfil do Turista de Lazer e de Negócios do Distrito Federal.
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volvimento turístico (Boullón, 2002). São os atrativos que viabilizam proporcionar maiores 
fontes de renda e ampliar o bem-estar dos moradores e visitantes por meio do Turismo. 

Ruschmann (1997) considera atrativo turístico “todo elemento que tem a capacidade 
própria, ou em combinação com outros, para atrair visitantes de uma determinada loca-
lidade ou zona. Neste Estudo, estão sendo considerados os elementos que efetivamente 
recebem visitantes e tem estrutura para propiciar uma experiência turística (Braga, 2007), 
esses são entendidos como base da oferta turística existente no Distrito Federal.  

Para tanto, foram identificadas, inicialmente por meio da Base Cadastral, as localidades 
onde há oferta turística, de modo a indicar os principais atrativos, seus potenciais e difi-
culdades, cientes de que os que estarão aqui representados não são a totalidade destes.

7.1.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Em pesquisa secundária, foi possível identificar 169 atrativos turísticos distribuídos em 
nove Regiões Administrativas do DF. Aqueles que não foram localizados não foram incluí-
dos, no entanto, a equipe não ignora que possam existir atrativos em potencial, reconhe-
cidos como recursos turísticos, algo que poderá ser considerado em pesquisas futuras. Os 
atrativos turísticos identificados estão subdivididos em (1) atrativos culturais, (2) atrativos 
naturais, (3) realizações técnicas-científicas, e (4) eventos permanentes (Gráfico 7.05).

gráFiCo 7.05 – tipos de atrativos turístiCos no dF

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
Nota: Informações em números absolutos.

A concentração dos atrativos culturais na RA I Brasília chama a atenção, tendo em vista que 
os 69 empreendimentos deste tipo de atrativo correspondem a um percentual de 73,4%.
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gráFiCo 7.06 – atrativos turístiCos na ra i Brasília
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Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 
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Gráfico 7.06 – Atrativos turísticos na RA I Brasília 

 
Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 

 
Também com maior aglutinação na área central estão as realizações 
técnicas/científicas  que tem no Plano Piloto de Brasília 5 unidades (62,5%), seguido 
pelas 02 unidades no Lago Sul (25%) e 01 em Sobradinho (12,5%). 

Os Atrativos culturais nas demais RAs do DF, estão dispostos em número significativo 
em Planaltina (7,4%), Brazlândia (5,3%), Sobradinho (4,2%) e Taguatinga e Ceilândia 
(2,1% cada). 

 
Gráfico 7.07 – Distribuição espacial por tipo dos Atrativos Turísticos por RA do DF 

 

 Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.

Também com maior aglutinação na área central estão as realizações técnicas/científicas  
que têm no Plano Piloto de Brasília cinco unidades (62,5%), seguido pelas duas unidades 
no Lago Sul (25%) e 01 em Sobradinho (12,5%).

Os Atrativos culturais nas demais RAs do DF estão dispostos em número significativo em 
Planaltina (7,4%), Brazlândia (5,3%), Sobradinho (4,2%) e Taguatinga e Ceilândia (2,1% cada).
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Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 
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Gráfico 7.07 – Distribuição espacial por tipo dos Atrativos Turísticos por RA do DF 

 
 Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
 Nota: (1) Informações em números absolutos. (2) Exceto RA I Brasília.

Nota-se que grande parte dos atrativos naturais estão localizados em Brazlândia, RA 
com 15 atrativos deste tipo (37,5%), seguida de Planaltina e Sobradinho (ambas com 
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17,5%, o equivalente a sete empreendimentos), tendo o Plano Piloto de  Brasília apenas 
cinco unidades, o que corresponde a 12,5% dos atrativos naturais. 

7.1.1.1 BRAZLÂNDIA 

De acordo com os empreendimentos inseridos na Base Cadastral, Brazlândia (RA IV) 
concentra mais de 20 atrativos turísticos, sendo a maioria deles classificados como atrati-
vos naturais. 

Embora esta RA tenha dois eventos permanentes analisados em gabinete, eles não foram 
aprofundados neste capítulo por seus responsáveis não terem sido localizados à tempo 
para ceder entrevista (os eventos são a Feira Alternativa de Brazlândia e a Feira Permanen-
te de Brazlândia48). 

7.1.1.1.1 Atrativos culturais

Em Brazlândia foram identificados cinco atrativos culturais. Nesta Região Administrativa há 
o Santuário Menino Jesus de Praga, o Grupo Dança de Roda, a Feira Central Permanente, a 
Feira Alternativa de Brazlândia e a Biblioteca Pública. 

De acordo com as entrevistas realizadas com os responsáveis, verificou-se que os mes-
mos não estão sendo divulgados no Distrito Federal e na própria RA como atrativos turís-
ticos. No entanto, todos apresentam bom potencial a ser explorado no que diz respeito 
à regularização dos empreendimentos com CNPJ, de vital importância para obter acesso 
aos mecanismos de financiamento e compras de materiais em longo prazo, por exemplo. 

Também foi apontada, por parte dos entrevistados, a necessidade de desenvolver sítios 
eletrônicos e e-mail para ampliar a divulgação dos atrativos e melhorar a comunicação e a 
comercialização direta com o público. A compra de novos equipamentos, a ampliação da 
infraestrutura, e ainda, a inserção dos atrativos nos segmentos religiosos e gastronômicos, 
por fim, são entendidos como oportunidades de investimentos por parte dos responsáveis 
pelos atrativos culturais em Brazlândia, entrevistados pela equipe do CET/UnB entre março  
e junho de 2010.

7.1.1.1.2 Atrativos naturais

Os atrativos naturais apresentam grande potencial a ser explorado com inúmeras varian-
tes, a começar por suas características voltadas ao segmento do ecoturismo, podendo tam-

48 Como evento permanente em Brazlândia, há a famosa Festa do Morango, mas este não entrou na amostra da Base Cadastral.
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bém ser vivenciado em atividades dos segmentos de Turismo de aventura, Turismo de pesca, 
Turismo místico-religioso, Turismo de saúde e bem-estar, Turismo rural e Turismo cultural. 

Das propriedades classificadas como roteiros turísticos, destacam-se reclamações com 
relação ao fato de que estar inserido não faz diferença na movimentação de visitantes. 
O mesmo se dá quando se pergunta sobre estarem sendo comercializadas por agências 
de Turismo, com o agravante de que as agências triplicam o valor, e assim sendo, as pro-
priedades preferem trabalhar sozinhas. Uma delas relatou seu interesse em trabalhar com 
agências de Turismo de receptivo, por compreendê-las como promotoras de oportunida-
des de negócio para todos.

Quase todos os proprietários entrevistados apontaram o interesse em ampliar a oferta de 
leitos em seus empreendimentos e investir em centros de convenções, demonstrando uma 
compreensão comum com relação à existência de demanda para a ampliação do mercado.

Quando questionados sobre quais oportunidades de investimentos gostariam de rea-
lizar, outro tema muito abordado, fizeram referência à necessidade de apoio, principal-
mente por parte do governo, para financiamentos. 

A sinalização, a divulgação e a melhoria das estradas também foram aspectos descritos 
pelos empresários como de fundamental importância para investimentos, pois muitos fa-
lam que os turistas, e mesmo os moradores do Distrito Federal e Entorno, se deslocam 
para visitar atrativos mais distantes, como os de Pirenópolis e municípios localizados na 
Chapada dos Veadeiros, por não conhecerem os atrativos do DF.

7.1.1.2 PLANALTINA 

O conjunto de atrativos turísticos da RA de Planaltina (RA VI) soma 15 atrativos distri-
buídos entre culturais, naturais e eventos permanentes49. O maior destaque em termos 
quantitativos está nos atrativos culturais, porém, constatou-se que os atrativos naturais 
encontram-se em melhores condições de visitação, em geral, que os demais atrativos 
analisados, conforme analisado. 

7.1.1.2.1 Atrativos culturais

Os atrativos culturais identificados em Planaltina são a Pedra Fundamental, o Morro da 
Capelinha, o Vale do Amanhecer, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, a Igrejinha 
de São Sebastião, o Centro de Artesanato e o Parque Recreativo de Sucupira. 

49 A Via Sacra de Planaltina não foi entrevistada.
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Desses sete atrativos, apenas um foi contactado para entrevista por telefone – o Vale do 
Amanhecer, mesmo depois de muitas tentativas. Existem descrições sobre os atrativos da 
Região Administrativa disponíveis para consulta pela internet, no entanto, não foi localizado 
nenhum contato (telefone, endereço, e-mail) para agendamentos de visita. Pode-se observar 
que existem monumentos e sítios históricos como o Morro da Capelinha e a Igrejinha de 
São Sebastião com grande potencial turístico para estudantes, pesquisadores e historiadores. 
Porém, há dificuldade de acessar informações desses e de outros atrativos turísticos.

Em consulta aos administradores dos empreendimentos considerados atrativos da re-
gião, foi possível identificar algumas oportunidades. Uma delas diz respeito a divulgar e 
desenvolver sites com informações para os interessados em visitar esses pontos históricos. 
Outra se refere à inserção de alguns atrativos em roteiros turísticos, como o Vale do Ama-
nhecer, que pode ser inserido em roteiros de Turismo cultural místico-religioso. Segundo 
seu administrador, há grande procura pelo atrativo, inclusive por parte de estrangeiros, 
para conhecer seus rituais e sua arquitetura original. 

Além disso, foi pontuada a existência de algumas oportunidades de negócios vinculadas 
à necessidade de construção de um restaurante comunitário, uma área de lazer, um salão 
de festas e também o desenvolvimento de cursos profissionalizantes para os moradores 
locais, principalmente para os jovens que querem se inserir no mercado de trabalho.

7.1.1.2.2 Atrativos naturais

Foram identificados sete atrativos naturais em Planaltina. Destes, três foram entrevista-
dos50 de modo a expor as oportunidades de negócios que visualizam para seus empreen-
dimentos ou para o sucesso do Turismo na região. 

Entre os temas abordados, destaca-se o interesse de alguns desses investidores em cons-
truir mais chalés e suítes, em virtude da falta de leitos e investir na edificação de centros de 
convenções, para atender à demanda do setor público (convenções, reuniões, encontros). 
Observa-se que esse interesse em investimento também foi constatado nos empreendi-
mentos localizados no espaço rural de Brazlândia. 

Foram  apontados como pontos fracos da região, a falta de mão de obra para trabalhar 
nos fins de semana e a falta de policiamento e segurança nos arredores dos atrativos. 

Constatou-se que um dos empreendimentos entrevistados manifestou desinteresse em 
fazer parte dos roteiros já desenvolvidos, por entender que eles não atendem às suas ex-
pectativas. Esse entrevistado, em especial, ressaltou que gostaria de estar inserido dentro  

50 Os entrevistados foram: o Hotel Fazenda Águas Emendadas, o Agroturismo JK Pesque e Pague e o Hotel Fazenda Stracta.
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de um roteiro, desde que o mesmo seja reformulado, tornando-se um produto que realmente 
atraia o público. Observa-se nessa fala uma oportunidade, promover o desenvolvimento 
de novos roteiros para o Turismo rural no DF, reforçando a participação e a inovação. 

Os responsáveis pelos empreendimentos entrevistados reclamaram de não estarem sen-
do comercializados por agências de Turismo, devido ao aumento do valor cobrado pelas 
agências, o que afasta o interesse do turista em acessar os produtos do DF, optando por 
produtos turísticos das cidades goianas, próximas ao DF.

Um ponto fraco apontado por um dos entrevistados diz respeito à falta de público du-
rante a semana, enquanto outro empreendimento expôs que o governo não olha para o 
Turismo rural, comentando a falta de financiamentos para este segmento. Assim sendo, 
o investimento na propriedade fica impossibilitado de ser realizado, mesmo já existindo 
projeto para ser executado, não há verba para financiar.

Sobre os atrativos identificados e não entrevistados (o Sítio Flórida, o Centro de Lazer Sol 
Nascente Pesque e Pague, a Chácara Pedra Fundamental e o Clima de Fazenda), ficou, em 
certa medida, evidenciado que o Sítio Flórida tem bom potencial, pois está bem estrutu-
rado, mas o responsável não foi encontrado. Os outros três atrativos não puderam ser en-
trevistados, pois mesmo após uma longa busca, seus proprietários não foram encontrados. 

De modo geral, identifica-se para todos os atrativos naturais de Planaltina a necessidade 
de investir em divulgação, criação e atualização constante de sítios eletrônicos na internet, 
e inserção em roteiros e produtos comercializados por agências ou operadoras de Turis-
mo, de modo que o público interessado tenha acesso constante a esses atrativos.

7.1.1.3 SOBRADINHO

Os atrativos culturais e naturais de Sobradinho (RA V) somam 14 opções ao todo, não 
registrando eventos permanentes e atividades econômicas. Observa-se que o Polo de 
Cinema e Vídeo Grande Otelo classifica-se tanto como atrativo cultural quanto como 
realizações técnicas, artísticas ou científicas por oferecer cursos de formação permanente 
vinculado ao cinema. Maior detalhamento do que se pode obter por meio das entrevistas 
com os responsáveis pelos atrativos é exposto a seguir, de acordo com sua categoria. 

  7.1.1.3.1 Atrativos culturais

Os quatro atrativos identificados foram a Galeria de Arte Vincent Van Gogh, o Polo de 
Cinema e Vídeo do Distrito Federal Grande Otelo, o Teatro Sobradinho e o Centro de 
Tradições Populares. Destes, somente o último não foi entrevistado. 
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Na Galeria de Arte Vincent Van Gogh é relatada a falta de espaço físico, sendo neces-
sária uma reforma para ampliação do espaço. Conta da ausência de divulgação equipa-
mentos como impressora e computador e, ainda, da inexistência de incentivo e verba, por 
parte do governo, para manutenção e melhoria do espaço para captação de exposições. 

A narrativa do responsável pelo Polo de cinema e Vídeo indica a urgência de uma re-
forma geral no espaço, desde o teto, que está com cupins, até a parte elétrica e hidráulica. 
Também necessitam de material próprio para a realização das filmagens, pois os locadores 
tem que trazer seus próprios equipamentos, ou alugar, por não dispor dos mesmos. A pro-
cura pelo lugar é grande, com filmagens constantes sendo realizadas no local. 

O Teatro sobradinho é plano e bem localizado e sempre que a comunidade necessita 
está aberto ao público. O único ponto fraco relatado foi a falta de isolamento acústico.  

7.1.1.3.2 Atrativos naturais

São sete atrativos naturais identificados em Sobradinho. Todos com grande potencial 
turístico no segmento de ecoturismo e Turismo rural. Dos identificados, apenas um não 
foi entrevistado, o Engenho Pinga Machado. 

Um dos entrevistados foram os responsáveis pela Fazenda Recreio mugy que, além 
de ser uma propriedade do segmento de Turismo rural, é uma unidade de conservação, 
podendo também ser atribuída ao segmento de ecoturismo. Este empreendimento está 
preparado para receber eventos, pois possui muitos salões em vários tamanhos diferentes, 
e está inserido no roteiro rural. 

Outro entrevistado foi o responsável pela Fazenda Velha, que além de ser patrimônio 
histórico e artístico do Distrito Federal, está inserida no segmento de Turismo rural. Foi 
relatado que gostariam de construir um hotel, pois há demanda de hospedagem por parte 
dos visitantes. O atrativo está inserido em vários roteiros turísticos, como a Estrada Colonial, 
o Roteiro Missão Cruls, os Caminhos do Anhanguera, os Caminhos do Brasil Central, o Ro-
teiro Cívico e o Roteiro Rural. Porém, foi informado que mesmo assim ainda falta marketing, 
pois a visitação é pequena e poderia haver mais procura. Nesse sentido, acreditam que as 
agências de Turismo não tem interesse no Turismo rural, por isso não o vendem.  

O Restaurante Trem da serra foi outra propriedade alvo de entrevista. Está inserida no 
roteiro rural, porém não é comercializada por agências de Turismo. O proprietário expôs 
o interesse e a existência de um projeto para reformar o restaurante, não iniciado por falta 
de Capital financeiro, e relatou ainda, a ausência de iluminação e conservação da estrada 
que dá acesso a seu empreendimento. 
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No Rancho canabrava existem oportunidades para desenvolver paisagismo, construção 
de pousada e espaço para eventos, com auditório para treinamentos. Há projetos para 
finalizar um quiosque já em construção e melhorar os equipamentos existentes. O atrativo 
está inserido no Roteiro Rural estruturado pela Brasiliatur.

O Rm hotel Fazenda está inserido no Roteiro Rural, e o responsável não deixou espe-
cificada nenhuma necessidade de melhoria. Expôs que a proximidade do Plano Piloto de 
Brasília tem atraído o público que vem procurando constantemente o empreendimento, 
considerado de alto padrão pelo entrevistado, causando satisfação. 

Já no haras Bela Vista há várias necessidades que apontam oportunidades de inves-
timento como a transformação da casa principal, que tem 1.500 metros quadrados, em 
restaurante, além do interesse em construir chalés. O proprietário também destacou a 
necessidade de investimentos do governo na estrada de acesso, que está mal conservada, 
e na ponte que está em construção, pois dificultam o acesso dos turistas ao atrativo. De-
clarou que gostaria de financiamento para comercializar equipamentos para tratamento 
de esgoto doméstico destinados à população de baixa renda. Informou ainda que os 
moradores do  condomínio vizinho ao seu empreendimento vêm jogando o lixo e a água 
pluvial de aproximadamente duas mil casas em seu terreno e isso está contaminando sua 
área, que além de ser uma propriedade rural, abriga uma mata nativa com mais ou menos 
doze hectares com animais endêmicos. 

7.1.1.4 GAMA

Na Região Administrativa do Gama (RA II) foi identificado apenas um atrativo turístico 
de relevância para o Turismo do Distrito Federal, a Feira de Amostra do Gama (Fagama), 
classificado entre os eventos permanentes, conforme detalhamento a seguir. 

7.4.1.1.4.1 evento Permanente

A Feira de Amostra do Gama (Fagama) é um evento de grande porte, que já faz parte 
do calendário oficial de eventos do Distrito Federal, desde 2004. Conta com a participa-
ção de vários serviços e expositores que são estruturados em estandes no local. Os estan-
tes são de atendimento à saúde, venda de pequenos animais, artesanato, produtos rurais, 
entre outros produtos e serviços que os visitantes podem encontrar do Gama e do Distrito 
Federal. Além disso, a Fagama possui quiosques com comidas típicas de todo o Brasil, 
proporcionando uma rica experiência gastronômica ao público.

A área, que possui 15 mil metros quadrados, é toda asfaltada, possui estacionamento, 
um grande parque de diversões para adultos e crianças, área de show com palco de 
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grande porte com som e iluminação e está localizada no parque urbano do Gama. A área 
necessita de benfeitorias como melhoria da estrutura elétrica, iluminação e linha de ôni-
bus mais próxima do local, divulgação em mídia, entre outros. O evento não está sendo 
comercializado por agências de Turismo e ou operadoras e também não está inserido em 
nenhum roteiro turístico comercializado nas principais agências do DF.

7.1.1.5 TAGUATINGA

Em Taguatinga, quatro atrativos turísticos encontram-se distribuídos entre atrativos cul-
turais e eventos permanentes, conforme descritos a seguir. 

7.1.1.5.1 Atrativos culturais 

Como atrativos culturais apenas dois foram identificados em Taguatinga: o centro cul-
tural sesI Taguatinga e o Teatro da Praça. 

7.1.1.5.2 eventos Permanentes

Também foram dois os eventos permanentes localizados em Taguatinga. O primeiro é a 
mostra Taguatinga – Festival de cinema e Vídeo que acontece anualmente e é realizada 
no Teatro da Praça; porém, não foi possível encontrar o contato para fazer a entrevista. 

O segundo evento permanente em questão é o Jeep clube Taguatinga que acontece 
semanalmente no ginásio do Taguaparque, local cedido pelo governo. O evento já está 
em situação regular há dois anos, mas foi fundado em 1985. Trata-se de um encontro 
entre os proprietários de carros 4x4, a fim de se reunirem para palestras sobre o meio 
ambiente e apresentações artísticas e culturais; este grupo reúne, ainda, para realização 
de projetos sociais em creches e asilos e para ouvir música ao vivo com a família. 

Em entrevista, apontaram para a necessidade de oficialização do direito de usar o espa-
ço cedido sem formalização, e de cercar o local, uma vez que se sentem ameaçados por 
usuários de drogas e, em certa medida, pela ação dos carroceiros que abandonam lixo 
no local. Assim, foi exposta a carência por novas lixeiras, segurança e maior apoio para a 
realização de mais obras sociais. O evento não está inserido em nenhum roteiro turístico, 
mas tem interesse em estar por receberão muitos grupos de outros Estados, visitas de po-
líticos, revistas, órgãos públicos e rede de televisões locais.
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7.1.1.6 NúCLEO BANDEIRANTE

A Região Administrativa do Núcleo Bandeirante (RA VIII), embora tenha registrado neste 
Estudo apenas um atrativo turístico (Museu Vivo da Memória Candanga), merece destaque 
em movimentação turística. 

Observou-se que esse único atrativo da RA VIII é capaz de deslocar turistas com fre-
quência para fora da concentração de atrativos existente no Plano Piloto, em função de 
algumas características expostas a seguir. 

7.1.1.6.1 Atrativos culturais 

O atrativo cultural museu Vivo da memória candanga foi tombado pelo Departamen-
to do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Estado de Cultura do GDF, através 
do Decreto nº 9.036, sendo considerado Patrimônio Histórico e Artístico da cidade. 

Seu acervo é composto pelas edificações, peças, objetos e fotos da época da construção 
da nova Capital do Brasil e recebe visitas diárias de estudantes e público em geral. Neste es-
paço são oferecidas oficinas de artesanato e arte para a comunidade, além de visita guiada. 

Estão necessitando restaurar algumas casas e edificar outras, vinculando o nome do patro-
cinador à história e à cultura da Capital Federal. Surge também oportunidade de abertura 
de trilhas, pois conta com uma área de 184 mil metros quadrados que pode ser melhor ex-
plorada pelos visitantes, que já solicitaram essa possibilidade de passeio. O público costuma 
permanecer por algum tempo após a visita na área para piquenique e no parque infantil. 

Este atrativo sofre com a falta de sinalização turística própria, o precário estado de conser-
vação da estrutura física e o vandalismo nas placas, que se encontram pichadas e danificadas.

7.1.1.7 CEILÂNDIA 

Na Região Administrativa IX, Ceilândia, foram identificados sete atrativos turísticos entre 
culturais, naturais e eventos permanentes. No que diz respeito a eventos permanentes foi 
registrada a ocorrência da Escola Show, evento vinculado a um projeto de inovação escolar 
que vem beneficiando jovens do ensino público, e que possui potencial para aproveita-
mento turístico. No entanto, por seu baixo aproveitamento atual e pela não localização de 
seu responsável para entrevista, sua atuação não foi explorada na análise exposta a seguir. 

7.1.1.7.1 Atrativos culturais 

Entre os dois atrativos culturais identificados em Ceilândia, um é o Ceilambódromo, 
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local para desfiles das escolas de samba e blocos do Distrito Federal, que tem espaço para 
cinco mil pessoas, conta com lanchonete, cafeteria, bomboniere e instalações sanitárias. 

O outro atrativo é a casa do cantador, famosa pela arquitetura de Oscar Niemeyer e 
por ser uma casa de repentistas que abriga a cultura do Nordeste, muito forte no Distrito 
Federal como um todo. A Casa está aberta diariamente, tendo o mês de junho como me-
lhor momento para ser visitada, por ser a época das festas juninas. Geralmente de quinta 
a domingo é quando recebem mais visitantes para os shows de repentistas. 

Segundo entrevista com o administrador responsável pela Casa do Cantador, existem 
boas oportunidades de negócio relacionadas ao atrativo, como projetos de cursos para a 
população (aulas de violão e informática), por exemplo. Além dos projetos, o entrevistado 
apontou a necessidade de o espaço receber investimentos em reforma – pois a pintura, o 
forro, a arquibancada, o palco, o piso e os banheiros estão deteriorados, e troca ou me-
lhoria dos equipamentos existentes, como iluminação e som. 

7.1.1.7.2 Atrativos naturais

Na Ceilândia foram encontrados quatro atrativos naturais nos segmentos de Turismo 
ecológico, rural, náutico e Turismo de estudos e intercâmbio. 

Segundo o responsável pelo atrativo Fazenda Recreio nizlândia, existem projetos de 
ampliação das instalações (construção de chalés e alojamentos coletivos, quadras polies-
portivas, construção de auditório para 250 pessoas e um museu), representando boas 
oportunidades de investimento na região. Na oportunidade, o proprietário apontou ainda 
um grande interesse em recuperar a represa existente no local, para formação de um lago, 
possibilitando esportes náuticos, e ampliando o aproveitamento turístico e de lazer pela 
população local. 

Em consulta ao responsável pelo Pesque e Pague Fortaleza foi identificada a necessida-
de de melhores instalações para o restaurante e a cozinha visando também à compra de 
equipamentos industriais. Além desses projetos futuros de investimento, foi citado o inte-
resse em realizar um outro para a melhoria do aproveitamento turístico e de lazer do local. 

Outro atrativo identificado no Estudo diz respeito ao Parque Três meninas, que é uma 
referência histórica para a comunidade da região. O Parque possui uma nascente e grande 
área de preservação com vegetação nativa, oferecendo práticas e atividades de educação 
ambiental e cedendo salas para oficinas de artesanato e reciclagem. 

Como existe visitação intensa, foi apontada por seus administradores a necessidade de 
investimentos voltados a ampliação e reforma dos banheiros, bebedouros e obtenção de 
máquinas para manutenção da área do Parque. Ao mesmo tempo, também foi exposto o 
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interesse em construir quadras poliesportivas, desenvolver um circuito de ginástica, revi-
talizar a biblioteca e o museu, construir um parque infantil e reflorestar parte degradada 
do parque, todas representando importantes oportunidades de investimento pelo poder 
público, privado e Terceiro Setor, a depender da parceria. 

O sítio Arqueológico de ceilândia na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) é 
outro atrativo identificado por fornecer boas oportunidades de investimentos. O local, 
que é de grande importância e potencial turístico, encontra-se fechado para visitação e 
necessita de investimentos em segurança, como a construção de cercas, pois sofre com 
ocupações irregulares. Foram relatadas várias ocorrências, inclusive de pessoas fazendo o 
parcelamento de terra, alguns residindo praticamente dentro do Parque. 

Atualmente o Sítio Arqueológico está desprovido de sede administrativa, administrador, 
centro de visitantes, museu e vigilância, mesmo tendo sido criado com o objetivo de rece-
ber pesquisadores e estudantes de universidades para estudos e pesquisas arqueológicas. 
Destaca-se que no local foram encontrados objetos de cerca de oito mil anos, originados 
dos povos indígenas que habitavam a região. O plano de manejo já existe, faltando apenas 
investimentos do governo e demais parceiros para ocupação e estruturação do território 
demarcado. 

7.1.1.8 LAGO SUL 

Foram identificados três atrativos concentrados na RA XVI, Lago Sul, a Ermida Dom 
Bosco, a Barragem do Paranoá e o Jardim Botânico de Brasília, conforme exposto a seguir, 
estando todos inseridos em roteiros turísticos comercializados no DF. 

7.1.1.8.1 Atrativos culturais

Dentre os atrativos culturais do Lago Sul, merece destaque o Parque ecológico ermida 
dom Bosco, que está incluído no roteiro arquitetônico da Brasíliatur, pela importância da 
edificação existente em seu interior. 

A Ermida Dom Bosco, como é popularmente conhecido o Parque, apesar de ser um 
ponto histórico e místico na Capital Federal, com enorme potencial turístico, está qua-
se que em estado de abandono. Necessita de sede administrativa, vigilância e material 
informativo. Os responsáveis gostariam de desenvolver trilha interpretativa e educação 
ambiental. Outra oportunidade que foi possível identificar é a de desenvolvimento de 
esportes náuticos e de eventos durante o dia.  
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7.1.1.8.2 Realizações Técnicas 

Em entrevista com o administrador do Jardim Botânico de Brasília, foi apontada a pos-
sibilidade do local ser transformado em um grande centro ecológico e articulador político 
sobre biodiversidade como polo de divulgação de conhecimento e pesquisa. 

Entretanto, a realidade do local envolve atualmente deficiência de orçamento, com di-
ficuldades apontadas até para pagar a manutenção (jardinagem). Existe uma ameaça pela 
ocupação urbana desordenada, que pode vir a causar problemas sérios com relação à fau-
na e a flora, pois trata-se de uma área que sofre com incêndios causados por moradores 
vizinhos que fazem a queima do lixo próximo à cerca do local. 

Assaltos também preocupam a administração local, apontados como forte ameaça com 
ocorrência constante. Neste momento necessitam de reformas o centro de visitantes, a 
casa de chá, a área de piquenique e o orquidário. 

A Barragem do lago Paranoá, apesar de apresentar grande potencial, e já ser um es-
paço explorado pelo Turismo, precisa de estruturação adequada para visitação turística, 
como sinalização, passarelas, mirantes de observação, entre outros.  

7.1.1.9 PARK WAy 

Durante a realização da pesquisa, foi identificado apenas uma atrativo turístico na Região 
Administrativa XXIV, do Park Way, classificado como atrativo cultural: a Casa Oscar Nie-
meyer, administrada pela Universidade de Brasília.    

7.1.1.9.1 Atrativo cultural 

A casa de oscar niemeyer envolve muitas incertezas. Sabe-se que foi projetada por 
Niemeyer para ser sua residência definitiva na Capital, erguida no Setor de Mansões Park 
Way (SMPW), à época, uma área distante do Plano Piloto. As datas de início e término da 
construção, no entanto, não são conhecidas com precisão. Considera-se provável o ano 
de 1961, para o projeto, e 1963, para o alvará de construção, mas é certo que o arqui-
teto e sua família utilizaram a casa pelo menos durante o período em que ele participou 
da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UnB, no intervalo que vai do ano de 
1963 até 1965. 

Em 1965, quando o arquiteto e mais 222 professores solicitaram demissão coletiva da 
Universidade, Niemeyer retornou para o Rio de Janeiro, mas manteve a propriedade em 
seu nome, até o ano de 1980. O ato de saída da UnB foi uma manifestação de apoio a 
quinze colegas demitidos no dia 11 de outubro do mesmo ano e de desagravo ao reitor 
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da época, Laerte Ramos de Carvalho, que havia solicitado a intervenção da polícia militar 
no campus universitário.

Em 1980, a residência foi adquirida pela UnB, e em 1989, o imóvel foi tombado pelo 
reitor Cristovam Buarque, como patrimônio histórico e cultural da Universidade de Bra-
sília. Desde 1993, a Casa Niemeyer vem sendo administrada pelo Centro de Seleção e 
de Promoção de Eventos da UnB (Cespe), abrigando cursos e reuniões de trabalho e/ou 
treinamento de pessoal da Universidade. 

Porém, registram-se diversos projetos para que a Casa Niemeyer seja transformada em 
um espaço coletivo, onde tanto a população quanto os turistas sejam recebidos já que o 
monumento é uma referência arquitetônica nacional).

Um dos projetos pesquisados foi desenvolvido por professores do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília51, cuja proposta prevê a criação de 
um Centro Comunitário Local, apoiado em duas atividades básicas:

1. A preservação da residência como um lugar de memória: o morar no Brasil dos anos 
50 a 70;  e

2. A construção de espaços apropriados para formação de mão de obra especializada 
em criação e recuperação de móveis e utensílios.

Em entrevista, o atual administrador desse espaço relatou que a Casa está com a estru-
tura deficiente, necessitando de manutenção e restauração completa. Na oportunidade, 
o entrevistado também retomou a possibilidade de transformar a Casa em um museu, 
expondo a existência de projetos com esse objetivo. 

7.1.1.10 PLANO PILOTO DE BRASíLIA 

A maior parte dos atrativos turísticos do Distrito Federal está concentrada na Região Admi-
nistrativa I, que corresponde ao Plano Piloto de Brasília, tendo os atrativos culturais maior re-
presentatividade. Ao todo, foram considerados neste Estudo 69 atrativos culturais, cinco atra-
tivos naturais, cindo realizações técnicas, científicas ou artísticas e 20 eventos permanentes.  

7.1.1.10.1 Atrativo cultural 

Dentre os 69 atrativos identificados em Brasília, 30 não foram entrevistados. Isto repre-
senta quase 50% dos atrativos e aponta o desinteresse dos gestores em relação ao envol-

51 SCHLEE, Andrey Rosenthal; ELISABETE, Ana; e FERREIRA, Oscar Luís. Preservar e intervir no patrimônio moderno. O 
caso de Brasília. In:__Anais do 7º Seminário do.co.mo.mo_brasil. O Moderno Já Passado/O Passado No Moderno: recicla-
gem, requalificação,rearquitetura. Porto Alegre, 22 a 24 de outubro de 2007.
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vimento desses atrativos com o Turismo e com as pesquisas vinculadas ao tema. Mesmo 
após inúmeras tentativas, não foi possível obter qualquer resposta às solicitações de entre-
vista52.  Dentre os não entrevistados, muitos fazem parte de roteiros turísticos como os da 
Brasiliatur e os da Abare. Isto demonstra que, em sua maioria, são procurados e visitados 
não só por moradores locais, mas também por turistas de outros Estados e países. 

Vinculados aos atrativos culturais analisados, observa-se uso e potencial para desenvolvi-
mento dos segmentos de Turismo cultural – Turismo cívico, arquitetônico, místico-religioso, 
gastronômico –, Turismo de negócios e eventos e Turismo de estudos e intercâmbio. Estes 
segmentos poderiam ser valorizados dentro do mercado turístico, com relação à importância 
e relevância desses bens, para a geração de emprego e renda por meio de seu aproveitamen-
to, dentro de todo o trade turístico, gerando não só a visitação direta desses atrativos, com 
circuitos turísticos rentáveis para empresários, governo e trabalhadores, como também incre-
mento de negócios indiretos na rede hoteleira, gastronômica e de transportes, por exemplo. 

Assim, essa pesquisa constatou a vital importância da mobilização e da conscientização 
constante dos responsáveis por locais considerados atrativos turísticos (ou recursos turísti-
cos – ainda apenas com potencial) com relação a potencialidade do mercado do Distrito 
Federal e seus efeitos em cadeia para o desenvolvimento local e o aumento da qualidade 
de vida. 

Em relação aos atrativos efetivamente entrevistados, foi possível traçar um perfil com as 
necessidades de cada um: 

A Praça dos Três Poderes, que faz parte do roteiro cívico e arquitetônico e se situa den-
tro do segmento cultural, necessita de atenção urgente, conforme relatado pela gestora 
responsável. Instalação de novos aparelhos, tais como assentos para o público, banheiros, 
lixeiras e policiamento permanente. 

 A reabertura da Casa de Chá, juntamente com a possibilidade de fiscalização direcionada 
aos ambulantes quanto aos serviços e produtos comercializados, indicam oportunidades 
relatadas pelos responsáveis. Outras oportunidades citadas dizem respeito à criação de 
eventos bem direcionados, como exposições, pequenos concertos e atividades lúdicas; a 
recuperação e a limpeza dos monumentos da Praça, como o Pombal, por exemplo; e a 
promoção de segurança permanente. 

O Panteão da Pátria, que à época da realização desta pesquisa encontrava-se em refor-
ma, também foi apontado como atrativo que ainda pode receber melhorias, com maio-
res investimentos e utilização, como, por exemplo, sua integração com o Projeto Escolas 
Públicas de 4º Ano, que visita vários atrativos. Ainda com relação ao Panteão, foi relatado 

52 A lista dos atrativos que não responderam ao estudo está descrita no Anexo XXI.



108

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

que os turistas e os monumentos sofrem constantemente com assaltos e depredação, por 
falta de patrulhamento ostensivo. Dessa forma, foi apontada a necessidade premente de 
ampliar a segurança dos atrativos, de modo a garantir a preservação dos monumentos e a 
segurança dos turistas.

O memorial JK, segundo entrevista, passa por manutenção permanente, não necessi-
tando de nenhum investimento em especial. 

Em consulta referente ao Teatro nacional cláudio santoro, foi exposta a falta de verba 
para custeio e manutenção das instalações e equipamentos. O entrevistado sugeriu como 
oportunidades festivais de cinema e música clássica; oficinas, como a que criou a Orques-
tra sinfônica; entre outros eventos que, segundo ele, poderiam gerar renda para o Teatro. 
Porém, falta pessoal para trabalhar nas oficinas. 

No santuário dom Bosco houve referência à ausência de estacionamento para ônibus 
e carros e sugestão que seja melhorada a calçada de pedras portuguesas e recuperados 
os vitrais. 

Na Igreja nossa senhora de Fátima (Igrejinha) a falta de vigias tem permitido que 
moradores de rua durmam nos arredores da igreja, segundo informação dos responsáveis. 
Comentou-se ainda que, em 2009, a Igreja foi atingida por um incêndio na parte de trás 
da edificação, o que danificou parte do revestimento externo, os azulejos de Athos Bulcão. 
Existe a oportunidade de construir o subsolo da Igreja; o projeto existe, mas não há previsão 
para o começo da obra e falta concluir a parte da iluminação.

Na entrevista feita com ao centro Islâmico do Brasil, foram relatadas várias oportunidades, 
pois o local necessita de reforma geral no seu espaço físico interno e externo, além da 
necessidade de melhorar os equipamentos de som da mesquita. Na parte de trás do terreno, 
existe um local sem qualquer utilização, onde gostariam de construir áreas de alojamen-
tos para os visitantes de fora, além de um grande salão para festividades, um campo de 
futebol e um jardim. 

Em consulta ao Templo Budista hongWanji de Brasília, foi apontada a necessidade de 
reforma nos banheiros e no salão de festas para visitação e realizações diversas. 

O responsável pela administração da catedral militar Rainha da Paz apontou como 
ameaça ao aproveitamento do local pelo Turismo e pela própria população, a falta de lan-
chonete ou restaurante próximos ao atrativo. Com relação a oportunidades, foi relatada a 
existência de projeto para a construção de um anexo para o acolhimento dos peregrinos. 

A cidade da Paz (unipaz) necessita de reforma geral, interna e externamente, e en-
frenta atualmente a eminente ameaça de perder o espaço que ocupa, devido à falta de 
infraestrutura. 
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O clube do choro de Brasília necessita de reforma no espaço físico, além da troca ou 
atualização dos equipamentos de maneira geral, o que, segundo seu administrador, já está 
em andamento por meio de um projeto do GDF. Ainda, gostariam de desenvolver uma 
programação cultural mais diversificada, com a participação de artistas locais. 

No Palácio do Buriti não é permitida visitação. Em consulta, foi sugerido o desenvolvi-
mento de um projeto para alunos de escolas públicas e particulares, para conhecerem o 
local de trabalho do chefe do executivo local. Projeto que, se possível, poderia ser esten-
dido também para os turistas. 

Em entrevista a um dos responsáveis pela administração do Parque da cidade dona 
sarah Kubitschek, foi relatado que o local não está inserido em nenhum dos roteiros tu-
rísticos existentes, aos quais gostaria de estar incluído, pois falta divulgação. No momento, 
o atrativo necessita de reformas nos estabelecimentos comerciais e nos equipamentos de 
lazer. O entrevistado sugeriu ainda que fossem reativados vários pontos turísticos que es-
tão esquecidos e apontou para a necessidade de reforçar a segurança, adquirindo novos 
equipamentos com esse fim. 

O Auditório dois candangos, localizado na Universidade de Brasília, necessita renovar 
os equipamentos e, segundo o entrevistado, poderia ser “restaurado” e readaptado para 
mostras de filmes, como ocorria anos atrás. 

As atividades realizadas na casa do ceará sofrem com a ausência de qualificação da 
equipe que atende ao público. Entretanto, existe um projeto para ampliação das instala-
ções, incluindo uma pousada para os idosos; para tanto necessitam de doações e a falta 
desse recurso pode impedir os atendimentos e as melhorias no estabelecimento. 

O centro cultural Banco do Brasil informa que de forma geral está bem instalado, com 
serviços e equipamentos em bom estado, sem ameaças relevantes e que mantém expec-
tativas de novas melhorias e investimentos, sem detalhar a respeito. 

O espaço cultural contemporâneo ecco apontou para as dificuldades de estacio-
namento, inclusive para portadores de necessidades especiais, e pouca sinalização de 
indicação do local. Várias oportunidades de investimento foram sugeridas por seus ad-
ministradores durante a consulta, tais como: a criação de oficinas de inclusão digital, 
com sistema de acessibilidade a portadores de necessidades especiais; o oferecimento de 
transporte gratuito de ônibus escolares para transporte de escolas carentes; a construção 
de estacionamento subterrâneo, que inclusive já possui projeto; investimentos em sina-
lização urbana naquela região; ampliação da iluminação externa; realização de parceria 
com empresas de Turismo e táxi para incremento da difusão do espaço; investimento em 
segurança e, ainda, a inclusão do Espaço em roteiros turísticos.
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O representante do espaço cultural Renato Russo (508 Sul) relatou que, como faz parte da 
1ª Unidade de Vizinhança implementada integralmente no Plano Piloto, contando com co-
mércio, residências, escola, teatro, clube e atualmente com a estação do metrô, o atrativo pos-
sui visitação turística. Segundo ele, os turistas que visitam a quadra acabam visitando também 
o espaço, apesar de não estar oficialmente em nenhum roteiro turístico. Em resposta às prin-
cipais oportunidades, ameaças, fraquezas e pontos fortes, o entrevistado expôs a necessidade 
de adquirir materiais diversos e equipamentos, como data show e multimídia, que atualmente 
são providenciados pelos próprios artistas e expositores. Necessitam também de melhorias e 
reformas em todo complexo e já possuem projeto e verba designada para tornar o atrativo 
uma referência na arte e na cultura nacionais, mas sentem-se impossibilitados por não terem 
autonomia administrativa e financeira (o atrativo é vinculado à Secretaria de Cultura do DF). 

O conjunto cultural da República abrange dois atrativos: o Museu Nacional e a Bi-
blioteca Nacional, classificados distintamente e gerenciados por diferentes indivíduos, de-
mandando a realização de uma entrevista para cada atrativo. 

O museu nacional do conjunto cultural da República faz parte dos roteiros cívico, 
cultural e arquitetônico. Em resposta às oportunidades, apontaram o interesse em im-
plantar um projeto existente para a acessibilidade na visitação do atrativo (cegos, surdos, 
cadeirantes, entre outros). Também possuem um projeto de iluminação, sinalização e 
monitoramento de sistemas em elaboração. O responsável pela gestão do Museu relatou 
ainda a falta de estacionamento, lanchonete ou restaurante e a necessidade de implantar 
instalações e obter equipamentos, como apresentador de Power Point com laser e conta-
dor de tempo, sistema de malex para guarda-volume, e equipamentos para reserva téc-
nica e para divulgação de eventos no local do Museu. Por fim, ressaltou a necessidade de 
tornar o atrativo acessível a todos os indivíduos e de melhorar a sinalização. 

A Biblioteca nacional de Brasília (BnB) do Conjunto Cultural da República considera 
como fraqueza as vias de acesso para o local, por serem confusas; a falta de estacionamento;  
ausência de restaurante ou lanchonete; e a não abertura do atrativo nos feriados. Em 
consulta com relação a interesses de investimento e inovação junto a seu administrador, 
foi exposta a possibilidade de construção do Salão de Leitura e do Café Literário no an-
dar térreo, e a implantação do Espaço do Pesquisador, no 4º andar (projeto, mobiliário e 
equipamentos). O responsável apontou ainda a necessidade de manutenção e melhorias 
no prédio e nos sistemas de automatização; necessidade de aquisição de equipamentos 
de segurança para o acervo e o patrimônio; necessidade de compra de novos sistemas e 
equipamentos de informática, além de mobiliário e equipamentos para o Laboratório de 
Conservação e Restauro. Por fim, relatou que se sentem ameaçados pelo fato da manu-
tenção e da automação predial estarem sendo descontinuadas, e pela possibilidade dos 
equipamentos e de sistemas tornarem-se obsoletos, por falta de investimentos.  
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O Teatro de Bolso da companhia da Ilusão está necessitando de reformas no espaço 
físico e de atualização dos equipamentos. O entrevistado comentou que o local é alugado 
por 15 anos e que podem perder o espaço a qualquer momento, caso o proprietário neces-
site desfazer o contrato de aluguel. Gostariam que o acesso fosse via W3 Sul, pois o fato de 
ser pela W2 Sul, não facilita a localização pelo público. Estão com um projeto para o final 
de 2011, início de 2012 e pleiteiam adquirir empréstimo em bancos públicos ou privados. 

Em entrevista a um representante do Teatro dos Bancários não foram apontados pontos 
fracos. Considera-se que a localização, o fácil acesso ao local, o amplo espaço disponível 
e a disponibilidade de utilização do atrativo são pontos fortes e existiriam oportunidades 
de investimento em tecnologia e inovação dos serviços prestados pelo atrativo, vinculados 
à obtenção de novos equipamentos técnicos. 

Quanto ao Teatro Funarte Plínio marcos, há um sentimento de ameaça devido à di-
vulgação ser deficitária e ao pouco conhecimento pelo público do local. O entrevistado 
expôs a necessidade de equipamentos de som próprios, pois sempre precisa alugar. O 
entrevistado diz que gostaria de desenvolver projetos de incentivos semanais ou mensais, 
que é uma oportunidade para a movimentação e a divulgação do Teatro. 

No Teatro sesc Garagem é explicitado o desejo de que o local seja divulgado em jornais 
e televisão e, ainda, que possa ser resolvido o problema de estacionamento, pois sua falta, 
segundo o entrevistado, faz com que o público desista de assistir aos espetáculos. 

Em entrevista com a Associação Artística mapati, foi exposto que se considera a locali-
zação do atrativo um ponto fraco para sua visitação, o que se agrava no caso de acesso aos 
portadores de necessidades especiais, do andar térreo para o subsolo. O atrativo necessita 
de maior segurança, da implantação de elevador para acesso aos andares e do término da 
construção e reforma do 1º andar, todos entendidos como oportunidades de investimento.

O Brasília Palace hotel faz parte do roteiro arquitetônico e do roteiro Brasília em Athos 
e está sendo comercializado por agências e operadoras. Em entrevista, seu administrador 
relatou que existe um projeto de melhoria para o estabelecimento. Como ponto fraco, 
citou a percepção por parte dos hóspedes, da grande distância do hotel para a cidade. 

O museu da cidade, que fica localizado na Praça dos Três Poderes, tem vários pro-
blemas como: a aglomeração de pombos que traz sujeira e a possibilidade de doenças, 
prejudicando a conservação do atrativo e a movimentação dos visitantes; a permanência 
dos ambulantes embaixo do Museu, por ser o único ponto de sombra, causando péssima 
impressão; o espelho d’água, usado por mendigos que frequentam a praça; à noite, o 
espaço é frequentado por moradores de rua, e falta estacionamento.  Sobre as oportuni-
dades de investimento vinculadas a projetos, que seus responsáveis gostariam de imple-
mentar, ou necessidades a sanar, o entrevistado expôs interesse em implantar novas tec-
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nologias, como multimídia e climatização interna; e contratar um serviço de manutenção 
da fachada do edifício, de forma permanente. Conta ainda que existe um projeto para a 
recuperação da cabeça da estátua do Presidente JK e a adaptação da acessibilidade, e que 
seria muito importante desenvolver um projeto que valorizasse a exposição interna usan-
do novos recursos. O Museu faz parte do roteiro cívico, arquitetônico e Brasília em Athos.

O responsável pelo espaço lúcio costa relatou que existem vários projetos para a melhoria 
do local, mas nenhum está em andamento. O edifício onde se localiza vem sendo ameaçado 
por infiltrações e intempéries, visto o espaço ter ventilação natural. A dificuldade de estacio-
namento, o assédio dos ambulantes, a poeira e os pombos são pontos fracos relatados pelo 
entrevistado, que descreveu alguns pontos para oportunidades de melhoria: modernizar o 
espaço com utilização de equipamentos eletrônicos para disponibilização de maiores conte-
údos, inclusive em outras línguas; a climatização, que é fundamental para a conservação e o 
conforto dos usuários; a proteção física da maquete, que sofre diversas agressões por parte 
dos visitantes que, por vezes, caminham sobre ela; e a troca de iluminação, para maior valo-
rização dos pontos a serem localizados na maquete. 

O Instituto histórico e Geográfico do distrito Federal (IhGdF) necessita de iluminação 
externa, segurança e melhoraria no acervo da biblioteca e em sua reserva técnica. Refor-
mar o espaço físico na parte superior, modernizar e informatizar a biblioteca, contratar 
funcionários, adquirir equipamentos para aulas e produzir material gráfico para a divulga-
ção e distribuição, são oportunidades relatadas pelo entrevistado. 

7.1.1.10.2 Atrativos naturais 

Os atrativos naturais identificados no Plano Piloto de Brasília são: o Jardim Zoológico, o Par-
que Nacional de Brasília (Água Mineral), a Cachoeira Saia Velha, o Salto do Tororó, o Parque 
Ecológico Olhos D’água e o Lago Paranoá. Apenas os dois últimos puderam ser entrevistados. 

Em entrevista, o administrador do Parque ecológico olhos d’água sugeriu oportuni-
dades, como desenvolver educação ambiental para os frequentadores, fazer a análise da 
água da nascente e do lago, produzir materiais informativos, reformar a sede administra-
tiva, pintar a pista de cooper, reformar periodicamente o circuito inteligente e a praça vi-
talidade, implementar trilha que liga a sede administrativa à Lagoa do Sapo e desenvolver 
acessibilidade a portadores de necessidades especiais.

O lago Paranoá é o maior atrativo natural da área central de Brasília, com grande po-
tencial turístico, porém muito pouco aproveitado. Em entrevista concedida por responsá-
vel pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram), 
foram apontadas inúmeras possibilidades de investimentos que o Lago pode proporcionar 
em termos de Turismo e negócios para os empresários interessados. Algumas oportunidades 
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relatadas pelo entrevistado são: estimular práticas esportivas nos clubes e nos espaços 
públicos da orla; dinamizar e popularizar os esportes náuticos; desenvolver atividades de 
recreação popularizando o Lago como espaço de lazer; utilizar o Lago como patrimônio 
ambiental; desenvolver a pesca esportiva; implantar quiosques; construir marinas públi-
cas; implantar os 11 polos do Projeto Orla, com diversas opções de lazer, Turismo e cultu-
ra; identificar e realizar um tratamento paisagístico de áreas públicas na orla; disponibili-
zar terminais turísticos voltados para passeios em embarcações; implementar recuperação 
do circuito místico; estruturar o circuito cultural e gastronômico e implantar sinalização. 

Essas são algumas das oportunidades de investimento que podem ser desenvolvidas 
no Lago Paranoá e podem abranger uma larga gama de atividades, encaixando-se nos 
segmentos de Turismo cultural, Turismo místico, Turismo de lazer, ecoturismo, Turismo 
de aventura, Turismo de pesca, Turismo náutico, Turismo de sol e praia e Turismo de 
eventos. Isto quer dizer que além das oportunidades latentes e possivelmente rentáveis, o 
desenvolvimento dessas oportunidades está em consonância com parâmetros sustentáveis 
desenvolvidos pelo Ministério do Turismo em seus cadernos e manuais de segmentação. 
Portanto, é possível dizer que, dentre os atrativos naturais de Brasília, o Lago Paranoá é o 
que mais pode gerar oportunidades de negócios, a curto, médio e longo prazos.

7.1.1.10.3 Realizações Técnicas e científicas

O Plano Piloto de Brasília também conta com algumas realizações técnicas que mo-
vimentam a música, o teatro e o cinema. São locais como a Aliança Francesa – espaço 
cultural ernesto silva que realiza exposições e degustação de vinhos, fazendo parte do 
roteiro Brasília em Athos. A casa Thomas Jefferson, que além de ser um centro de língua 
inglesa, também funciona como centro cultural, promovendo eventos nas áreas de músi-
ca, artes plásticas, cinema e teatro.

A escola de música de Brasília é conhecida por promover atividades internas e exter-
nas, constituindo projetos em parcerias com instituições públicas e privadas, administrando 
uma agenda com aproximadamente 30 concertos e apresentações musicais por semestre. 

Além desses atrativos, temos o Festival Internacional de Inverno e a Faculdade de Artes 
dulcina de morais, que não puderam ser contatadas.

7.1.1.10.4 eventos Permanentes

Foram identificados vinte eventos permanentes em Brasília, entre festivais de rock e de 
músicas diversas, sem restrições de gênero ou estilo, rodas de debates do mercado fono-
gráfico, dia da animação e festival de cultura popular. 
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O Festival de cinema Brasileiro, que acontece há 30 anos, tem como objetivo princi-
pal levantar discussões sobre políticas de apoio, parcerias e leis de incentivo, além da mos-
tra de filmes, com debates posteriores. Reúne em suas edições os principais produtores e 
artistas do País, além de abrir espaço a novos talentos da área cinematográfica.

O Festival de Inverno visa promover o intercâmbio cultural dos diversos países repre-
sentados em Brasília proporcionando oficinas de instrumentos de orquestra, choro e ou-
tros além de apresentações nas Escolas Parques de Brasília e Entorno. 

A Feira de música Independente Internacional de Brasília é considerada a maior da 
America Latina no segmento. O evento reúne bandas nacionais e internacionais que estão 
fora do circuito fonográfico das gravadoras multinacionais, realizando shows, conferências e 
exposição de gravadoras independentes, contando com representantes de diversos países.

A mostra Brasil candango é um projeto do Instituto Latinoamerica, que conta com 
o apoio do Ministério da Cultura. Sua missão é levar mostras de filmes em caminhão ou 
ônibus para as comunidades carentes do DF, nos finais de semana. Atuando desde 2006, 
vem transformando os finais de semana das comunidades com cinema e diversão. 

A mostra curtas Premiados ccBB apresenta um panorama diversificado de produções 
brasileiras contemporâneas, ficções, animações e documentários, que foram reconhecidos 
em diversos festivas. 

Além desses, há também o Brasília Restaurante Week, o Aniversário de Brasília, a Feira 
do Livro de Brasília, o AVIVA Brasília, a Festa dos Estados, o Carnaval nas Cidades, a Ca-
pital Fashion Week, a Festa do Trabalhador e o Festival Porão do Rock. Todos os citados 
compõem o calendário oficial de eventos do DF. 

7.1.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA

A seguir, serão analisados tanto os dados quantitativos, quanto os dados qualitativos cole-
tados na pesquisa de demanda realizada pelo CET/UnB, em 2008. Para os atrativos turísti-
cos, foram avaliados pelos turistas de lazer e o turista de negócios, as categorias referentes 
aos acessos e as sinalizações a estes equipamentos, a qualidade do atendimento nos atrati-
vos e as informações obtidas sobre os locais visitados, bem como o percentual dos turistas 
de negócios que tinham algum conhecimento prévio, em relação aos atrativos visitados. 

Os dados expostos foram sistematizados – em sua maioria e de acordo com a disponi-
bilidade das informações no Banco de Dados – por meio de gráficos e quadros de forma 
comparada – turista de lazer – turista de negócios.
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7.1.2.1 ACESSO AOS ATRATIVOS TURíSTICOS

Os turistas de lazer e turistas de negócios consideraram bons os acessos aos atrativos turísti-
cos, representando 57,2% e 46,1%, respectivamente. Já 14,2% dos turistas de lazer acharam 
os acessos aos atrativos regular, seguido de ótimo (11%). Por sua vez, 23% dos turistas de lazer 
não souberam responder à pergunta, seguidos de 10,7%, que acharam ótimos, (Gráfico 7.08).

gráFiCo 7.08 – opinião dos turistas entrevistados soBre os aCessos aos atrativos turístiCos
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turísticos, representando 57,2% e 46,1%, respectivamente. Já 14,2% dos turistas de 
lazer acharam os acessos aos atrativos regular, seguido de ótimo (11%). Por sua vez, 
23% dos turistas de lazer não souberam responder à pergunta, seguidos de 10,7% 
que acharam ótimos (Gráfico 7.08). 

 

Gráfico 7.08 – Opinião dos turistas entrevistados sobre os acessos aos atrativos turísticos 

 

Fonte: CET UnB, 2008. 

 

7.1.2.2 Sinalização até os atrativos 

Os turistas de lazer e os turistas de negócios foram questionados sobre o item 
sinalização até os atrativos. Como resultado, observou-se que cerca de 57% dos 
turistas de lazer e 40% dos turistas de negócios acham bom.  Avaliaram como regular 
a sinalização até os atrativos 14,2% dos turistas de lazer e 15,7% dos turistas de 
negócios. Já 24% dos turistas de negócios e 8,5% dos turistas e lazer não souberam 
responder (Gráfico 7.09). 
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Fonte: CET UnB, 2008

7.1.2.2 SINALIZAçãO ATÉ OS ATRATIVOS

Os turistas de lazer e os turistas de negócios foram questionados sobre o item “sinali-
zação até os atrativos”. Como resultado, observou-se que, cerca de 57% dos turistas de 
lazer e 40% dos turistas de negócios, acham bom.  Avaliaram como regular a sinalização 
até os atrativos, 14,2%, dos turistas de lazer, e 15,7%, dos turistas de negócios. Já 24% dos 
turistas de negócios e 8,5% dos turistas de lazer não souberam responder (Gráfico 7.09).
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gráFiCo 7.09 – opinião dos turistas entrevistados Quanto à sinalização até os atrativos

Fonte: CET UnB, 2008

7.1.2.3 SINALIZAçãO DIANTE/INTERIOR DOS ATRATIVOS

Em relação à sinalização diante/interior dos atrativos, a maioria dos turistas de lazer e de 
negócios consideraram boa, representando 53,4%, dos primeiros, e 38,8%, dos segundos. 
Avaliaram como regular 17,8%  dos turistas de negócios e 12,6%  dos turistas de lazer. Já 
26,2% dos turistas de negócios não souberam responder (Gráfico 7.10) . 

gráFiCo 7.10 – opinião dos turistas entrevistados  
Quanto à sinalização diante/interior dos atrativos

Fonte: CET/UnB, 2008
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7.1.2.4 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS ATRATIVOS

Os turistas avaliaram a qualidade do atendimento nos atrativos. Para 51% dos turistas de 
lazer e 43,5% dos turistas de negócios, o atendimento nos atrativos é bom. Cerca de 15% 
dos turistas de lazer e 9% dos turistas de negócios consideraram ótimo. Já 23% dos turistas 
de negócios e 12% dos turistas de lazer não souberam responder (Gráfico 7.11). 

gráFiCo 7.11 – avaliação dos turistas entrevistados  
Quanto ao atendimento nos atrativos
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23% dos turistas de negócios e 12% dos turistas de lazer não souberam responder 
(Gráfico 7.11).  

 
Gráfico 7.11 – Avaliação dos turistas entrevistados quanto ao atendimento nos atrativos 

 
Fonte: CET-UnB, 2008. 

 

7.1.2.5 Qualidade das informações relacionados aos 
atrativos/entretenimentos 

Em relação à qualidade das informações a respeito dos atrativos/entretenimentos  a 
maioria dos turistas consideram bom, representando cerca de 41% dos turistas de 
lazer e 31% dos turistas de negócios. Consideraram esse serviço regular 24% dos 
turistas de negócios e 18% dos turistas de lazer (Gráfico 7.12). 
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Fonte: CET/UnB, 2008.

7.1.2.5 Qualidade das informações relacionadas aos atrativos/entretenimentos

Em relação à qualidade das informações a respeito dos atrativos/entretenimentos, a 
maioria dos turistas consideram boa, representando cerca de 41% dos turistas de lazer e 
31% dos turistas de negócios. Consideraram esse serviço regular 24% dos turistas de negó-
cios e 18% dos turistas de lazer (Gráfico 7.12).
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gráFiCo 7.12 – Qualidade das inFormações a respeito dos atrativos/entretenimento

Fonte: CET/UnB, 2008.

7.1.2.6 Nível de conhecimento prévio dos atrativos pelos turistas de negócios

Foi perguntado, ainda, aos turistas de negócios se estes conheciam os atrativos de Bra-
sília53: a grande maioria afirmou conhecer. Contudo, pouco mais de 28% não conhece os 
atrativos existentes (Gráfico 7.13).

gráFiCo 7.13 – ConheCimento dos atrativos de Brasília  
por parte dos turistas de negóCios (%)
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Gráfico 7.12 – Qualidade das informações a respeito dos atrativos/entretenimento 

 
Fonte: CET-UnB, 2008. 

 

7.1.2.6 Nível de conhecimento prévio dos atrativos pelos turistas de 
negócios 

Foi perguntado, ainda, aos turistas de negócios se estes conheciam os atrativos de 
Brasília53: a grande maioria afirmou conhecer. Contudo, pouco mais de 28% não 
conhece os atrativos existentes (Gráfico 7.13). 

Gráfico 7.13 – Conhecimento dos atrativos de Brasília por parte dos turistas de negócios (%) 

 

                         Fonte: CET-UnB, 2008. 
 

                                                 
53 Leia-se o município Brasília, tal como indicado na Análise Macroambiental, primeira etapa da pesquisa do 
Estudos de Identificação de Oportunidades de Investimentos para o Setor de Turismo no Distrito Federal. 

% % 

 
 Fonte: CET/UnB, 2008.

53 Leia-se o município Brasília, tal como indicado na Análise Macroambiental, primeira etapa da pesquisa do Estudos de 
Oportunidades de Investimentos em Turismo no Distrito Federal.



119

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

7.1.2.7 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO NO  
 DISTRITO FEDERAL

A partir da pesquisa de 2008, foi feita uma análise dos dados quantitativos e qualitativos 
disponibilizados, no sentido de buscar identificar elementos que, já em 2008, pudessem 
indicar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades para o Setor Turístico no DF. Assim, com 
o auxílio do conteúdo do Quadro 7.14, foram sistematizadas abaixo algumas percepções.

Para alguns dos turistas de lazer entrevistados no Plano Piloto de Brasília, a cidade é  
bem planejada, provida de grande beleza arquitetônica, devido à peculiaridade de seus 
monumentos tombados, o que representa pontos fortes da cidade. Dentre os atrativos 
turísticos citados pelos turistas de lazer estão: a Catedral, a Esplanada dos Ministérios, o 
Palácio do Planalto e o Zoológico de Brasília. 

Os turistas de lazer sugeriram melhorias no atendimento aos turistas nos atrativos, men-
cionando como necessário o treinamento de atendentes. Além disso, para eles a melhoria 
do acesso a locais para pessoas com necessidades especiais é algo que precisa feito, bem 
como a atenção ao estado de conservação. Nesse contexto, uma sugestão dada foram 
campanhas de preservação do patrimônio público. Os turistas de lazer sugeriram incre-
mentos da divulgação de Brasília. Para eles, merecem maior destaque dentre os atrativos 
turísticos, os eventos, a cultura e city tours. Essas sugestões podem ser interpretadas como 
oportunidades de investimentos.

Entre os pontos fracos do Turismo na Capital Federal,  apontados pelos turistas de negó-
cios  e lazer  estão: falta de atrativos naturais, praças, árvores e flores; sinalização turística; 
e, entretenimento, inclusive serviço noturno. Esses turistas apontaram, também, a falta de 
manutenção dos atrativos turísticos como um ponto fraco do Turismo na cidade. Outro 
aspecto criticado por eles foi a divulgação dos pontos turísticos e a informação turística.

Dentre as oportunidades apontadas pelos turistas de negócios estão a preparação de  
profissionais que lidam diretamente com os turistas e os investimentos em atrativos, natu-
rais e culturais. A melhoria do acesso aos atrativos por transporte público também foi cita-
do pelos turistas de negócios. Além disso, foi sugerida também a criação de atrativos junto 
ao Lago Paranoá, melhoria do Zoológico e outros, bem como  incrementos na divulgação 
de Brasília e seus atrativos na própria cidade e em outros estados.
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Quadro 7.14 – Falas dos turistas Quanto aos atrativos turístiCos
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Quadro 7.14 – Falas dos turistas quanto aos atrativos turísticos 

 TURISTAS DE LAZER TURISTAS DE NEGÓCIOS E EVENTOS 
O

PO
RT

U
N

ID
A

D
ES

 

 “Melhor acesso aos pontos turísticos” 
“Melhor sinalização para chegar nos atrativos” 
 “Melhoria na sinalização dos atrativos turísticos.” 
“Melhoria nas placas que sinalizam os pontos 
turísticos.” 
 “Na panorâmica da Torre precisa de um mapa 
explicando cada ponto turístico que pode ser 
visualizado.” 
“Melhor atendimento nos atrativos turísticos” 
“Deveria ter pessoas treinadas nos atrativos 
turísticos.” 
“Melhorar atendimento nos ministérios.” 
“Placas com breve histórico nos atrativos.” 
“Melhoria no acesso aos locais para deficientes 
físicos, monumentos e palácios.” 
“Melhoria  da conservação dos atrativos 
turísticos” 
“Campanhas de preservação do patrimônio 
público.” 
 

“É necessário mais pessoas capacitadas para prestar 
serviços no que diz respeito a informações nos 
atrativos, pois vários amigos que vieram a Brasília a 
lazer reclamaram da falta de informação e mesmo da 
receptividade.” 
  “Fortalecimento dos atrativos de lazer e cultural” 
“Poderia ter mais eventos de negócios, as 
universidades promovem poucos.” 
“Acesso com ônibus na Esplanada dos Ministérios” 
“Agrupar/centralizar, mais transportes para os 
atrativos.” 
 “Poderia possuir outros atrativos que fujam do 
atrativo principal, no caso, a Praça dos Três Poderes.” 
“Melhorar o Zoológico.” 
“Aumentar a forma de divulgação e ampliar a área de 
lazer.” 
 “Ampliar a divulgação dos atrativos e não somente 
para o turismo de negócios.” 

PO
N

TO
S 

FO
RT

ES
 “Ponto forte: Pontos turísticos bem marcantes.” 

“Pontos fortes: Planejamento da cidade” 
“Muito bem organizada e atrativos bem visíveis.” 
“Os pontos fortes são atrativos culturais” 
 “Beleza urbanística.” 
“Chama atenção pela arquitetura” 
“A arquitetura é algo que chama muito atenção.” 
“acha que o ponto forte é a beleza arquitetônica.” 

“Ponto forte é a beleza da arquitetura.” 
“Toda a cidade respira turismo.” 
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  “Poucas praças e flores.” 
“Falta de atrativos naturais e principalmente praia” 
“Falta sinalização em Brasília, sinalização das rotas 
turísticas” 
“Falta atrações de diversão.” 
“Uma cidade boa para trabalhar, mas não para 
diversão.” 
“Faltam lugares de natureza para ficar no fim de 
semana” 
 “Poucas opções de serviço noturno no setor hoteleiro” 
 “Má conservação das calçadas, dos patrimônios 
históricos e atrativos” 
“Desorganizado e fragmentado do ponto de vista da 
informação.” 
“Falta de divulgação dos pontos turísticos de Brasília.” 
“Faltam campanhas para ofertar os produtos turísticos 
de Brasília” 
“Falta de divulgação e motivação, o turista fica 
sabendo dos eventos através de outros turistas e não 
dá comunidade local.” 

     Fonte: CET-UnB, 2008. 

 

    Fonte: CET/UnB, 2008.
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7.1.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 A ATRATIVos TuRísTIcos

Nesta seção está sistematizada a leitura das falas de representantes de operadoras e 
organizadoras do Turismo nacional, de guias de turismo locais do Distrito Federal e de 
agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF no que se refere aos 
atrativos turísticos do DF. 

7.1.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE OS ATRATIVOS TURíSTICOS DO DISTRITO FEDERAL

Inicialmente, será abordada a análise da fala dos representantes de operadoras e organi-
zadoras do Turismo nacional, aqui denominados de agentes da cadeia produtiva nacional. 
Essa amostra foi composta de profissionais de áreas estratégicas das principais empresas 
do ramo de hotelaria, eventos, transportes e agenciamento do País. 

Analisando as falas desses entrevistados, constata-se que o conjunto dos atrativos turís-
ticos existentes no DF e a forma como vêm sendo utilizados estão contidas na visão que 
esses agentes possuem sobre o destino Brasília, que se traduz como cidade planejada e 
edificada para ser a Capital Federal do País. 

“A Capital Federal é isso, o que a gente entende é Brasília como uma cidade 
planejada e apta para o Turismo.”

“O diferencial é a cidade que foi planejada, e é Capital, onde se concentra o poder.”

“Um Plano Piloto, os projetos do Niemeyer, a organização urbana da cidade. 
O diferencial em Brasília é a cidade.”

“Olha, tem a Capital Federal. Eu acho que isso por si só desperta um desejo 
das pessoas conhecerem a Capital Federal, pela própria característica dela.”

A percepção dos entrevistados com relação ao destino Brasília traduz uma cidade que, por ser 
a Capital Federal do País, atrai e direciona o aproveitamento turístico em torno, basicamente, 
do Turismo de negócios, business, eventos corporativos, e Turismo cívico-arquitetônico. 

 “O que você chama de atrativos turísticos? Não, [...], eu conheço Brasília 
como um trabalho.” 

“Do ponto de vista de atrativo turístico, é uma cidade que vive do Turismo 
cívico e do Turismo de negócio, [...]. No mais, eu não vejo assim nenhum 
grande atrativo, além disso.”
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Enquanto o destino desponta na fala desses entrevistados como movimentado pelo Turis-
mo de negócios, que gira basicamente em torno da centralização da administração pública 
federal e de sua localização geográfica, também se constata nas falas a potencialidade do 
destino para o Turismo cultural, com um canal para investimento no viés cívico e histórico, 
com o intuito de se reforçar o que vários chamaram de “patriotismo do brasileiro” e am-
pliar os conhecimentos sobre a história do País, bem como a construção da Capital Federal.  

“Acho que Brasília tem de se posicionar justamente do jeito que ela está, com 
uma forcinha maior para um Turismo histórico, um Turismo da história do go-
verno brasileiro, da história dos monumentos, da importância de um parlamento 
[...]”

“Embora sejam duas coisas distintas, eu não vou visitar o Senado, ou o Con-
gresso, ou a Esplanada dos Ministérios, enfim, todos os monumentos ali, por 
conta da política, é por conta da arquitetura, da beleza arquitetônica, mas 
mesmo assim as pessoas não conseguem dissociar esse processo...”

“[...] eu sempre cultivei com os meus filhos, falei, ó, vocês precisam ir à Brasí-
lia, a gente precisa ir [...]. Por que? Porque ali é a Capital Federal, é uma ques-
tão nacionalista, de você conhecer como foi construída, porque foi construída, 
todo o projeto do avião, do Plano Piloto, é isso tudo é importante, acho que é 
civilidade. Por si só, isso já deve ter um apelo, aliado ao fato, de novo, da ques-
tão da beleza arquitetônica, de uma série de obras, que são fantásticas [...]”

“[...] Acho que ela foi uma cidade construída de uma forma única, totalmente 
planejada, enfim, que perdeu um pouquinho desse planejamento por conta 
do próprio crescimento, mas que ainda preserva algumas particularidades 
que outras capitais não têm, que é essa quantidade de monumentos hoje, de 
construções que são bem características de Brasília, que eu acho que isso é 
um atrativo para quem quer fazer um Turismo interno.”

Apresentar Brasília como a Capital Federal, segundo a fala da maioria dos entrevistados, 
seria dar maior visibilidade ao destino, assim como se deveria reforçar sempre o que 
caracteriza a Capital, o planejamento da cidade e sua arquitetura diferenciada. Esses, 
segundo suas falas, são os fatores que tornam a cidade competitiva em nível nacional, 
considerando-a sem fazer comparações com outros destinos brasileiros de lazer e Turismo 
de sol e praia. Observa-se na fala dos entrevistados que o destino foi criado com uma 
“vocação” e o Turismo deve ainda, nos próximos anos, girar em torno do aproveitamento 
dessa característica, voltada aos negócios e à história, à arquitetura e a aspectos cívicos, 
conforme destaque a seguir. 
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“Brasília foi criada para ser sede do Governo Federal, então, ela não foi criada 
para ter praia, não foi criada para ter lago, não foi criada para ter campo, não 
foi criada para ter piscinão, não. Enfim, eu acho que a proposta de Brasília está 
bacana, então você tem que saber o que você está fazendo. Lá você vai ter o 
destino business federal, destino política; desculpe ficar reforçando isso, mas 
é. Acho que ninguém acorda de manhã numa sexta-feira, pega a esposa, a 
patroa, e fala: “Pô, acordei com vontade de ir para Brasília, vamos lá para 
Brasília namorar, vamos curtir Brasília no final de semana.” Acho que é com-
pletamente diferente, eu acho que esse é o propósito de Brasília; não é para 
ser o sonho de consumo de passar final de semana, de família, de tudo isso.” 

“[...] como a grande atração é a cidade, eu creio que os roteiros voltados para a ar-
quitetura, para a cultura, para apreciação do que significou esse último meio século 
no Brasil, são um dos pontos fortes de atração turística da cidade de Brasília. Se você 
quiser agregar um pouco mais, as pessoas, por exemplo, descerem lá e conhecerem 
a cidade e depois de três, quatro dias, pegarem um ônibus e irem para Chapada dos 
Veadeiros, irem para Pirenópolis, irem para o Entorno de Brasília, para desfrutar de 
recursos naturais que a região oferece, você teria uma permanência ai de 6 dias, por 
exemplo, na cidade. Mas eu creio que são esses dois eixos do Turismo desvinculados 
de negócios e eventos. Mas eu acho que isso sempre será agregado a negócios e 
eventos, eu não consigo ver ainda nos próximos cinco anos um processo de Turismo 
de lazer sendo preponderante na chegada de passageiros em Brasília.”

No que diz respeito ao Turismo cívico, foi constante na fala dos entrevistados o destaque 
para um maior aproveitamento dos aspectos arquitetônicos e culturais, bem como uma 
melhoria na estrutura existente para visitação, atendimento aos turistas nos atrativos pos-
sibilitando maior conhecimento e interpretação do patrimônio visitado. 

“[...] é uma Capital Federal, são os destinos cívicos, são os destinos públicos, 
toda magia que tem por trás disso [...] acho que isso é pouco explorado. Você 
vai nos Estados Unidos, quer ir conhecer a Casa Branca, você vai conhecer a 
Casa Rosada, na Argentina [...]”

“Aí se você vai na Catedral, você não tem uma pessoa ali que te oriente, 
te guie e tal. Quando a pessoa vai com alguém conhecido eu acho que as 
pessoas são assim, todo mundo fica encantado com Brasília. Eu acredito que 
o brasiliense é apaixonado pela cidade, eu mesmo faço uma propaganda 
danada da minha cidade, e quero, vou, mas eu chego lá eu fico assim, poxa, 
mas não tem ninguém para te orientar aqui nessa visita nem nada, então, é 
estrutura, falta uma estrutura.” 
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Cumpre destacar que essa ideia de promover um maior aproveitamento e estruturação 
dos atrativos culturais e arquitetônicos da região surge também, vinculada ao Turismo 
internacional. 

“[...] tem a questão do Turismo internacional, que eu acho que ainda precisa 
ser bem trabalhado, também por este lado, mas essencialmente pelo lado de 
cultura, arquitetura e meio ambiente; acho que isso pode despertar o desejo 
do turista estrangeiro de estar visitando a Capital Federal que, eu acho que 
tem uma demanda natural, todo mundo tem esse desejo pela característica, 
eu acho que este é o grande mote, é o grande argumento para se mostrar 
essa característica arquitetônica que é única no País, é o que pode motivar, na 
minha opinião, que pode ser o grande motivador do Turismo internacional.”

 “É, você chega num monumento desses e não tem ninguém que te explique. 
Então, as pessoas, principalmente o estrangeiro, a gente vê que ele chega 
num local e quer saber sobre aquilo ali, ele quer esmiuçar aquilo ali, como é 
que foi construído, quer saber mesmo. A gente não tem isso. Quando você 
chega na frente da Catedral, você chega na frente dos ministérios, e, sabe? 
Se a pessoa não estiver ali, ele, mesmo lendo, quem que faz uma orientação? 
Não tem. Então, acho que é investimento no Turismo mesmo. Guias, é, assim, 
toda uma estrutura para atender o turista.”

Outro ítem que esteve muito presente nas falas foi o fato de o destino não possuir ainda 
a capacidade de manter o turista por um tempo maior, vinculado à falta de atrativos ou à 
falta de maior aproveitamento dos mesmos. 

“As pessoas vão passar por aqui. Vai ser um passeio de passar o dia, o pessoal faz uma 
escala aqui, vem passa, faz o passeio aqui no Eixo Monumental, conhece o básico, tal, (?) 
vai lá no Palácio, pronto. Eu acredito que poderia explorar muito mais.”

 “Olha, eu acho que é muito específica a questão das pessoas, elas passam, é 
um destino para passar por aqui. Hoje, a gente tem muito pouco a oferecer 
em Brasília, a arquitetura é o grande, acho que o que chama mais a atenção, 
então seria um Turismo arquitetônico ou alguma coisa assim; acho que seria 
o mais interessante se focasse nessa questão, porque é uma cidade diferente, 
além de ser planejada, a arquitetura é maravilhosa, é uma coisa inovadora, 
e, então, eu acredito que se focasse nessa questão a gente poderia ter até... 
Assim, acaba sendo focado só nisso, o problema é esse, porque acaba o Turis-
mo às vezes focado só nisso. Então, as pessoas passam por aqui. Quando você 
vê, a gente tem algumas vezes alguns roteiros, as pessoas vêm passar o final 
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de semana, ou, às vezes nem o final de semana, passa-se o dia e à noite já 
sai daqui. Porque, realmente, a gente não tem muito atrativo aqui em Brasília 
para segurar o cliente na cidade.” 

 “Então, as pessoas passam por aqui, visitam ali rapidinho, [...], e vão embora 
no final do dia. então, quer dizer, elas não vão se hospedar, elas não gastaram 
com restaurante, elas, simplesmente passaram por aqui.”

“O Planalto Central é uma região muito bonita, mas não tem muitos produtos 
turísticos desenvolvidos para ele e Brasília tem uma vida cultural que ainda 
precisa melhorar bastante, então, nesse aspecto, acho que em termos de pro-
dutos ela tem muitas coisas para desenvolver.”

A partir disso, observa-se na fala dos entrevistados, indicações para a necessidade de 
lançamento de novos roteiros – diurnos e noturnos, e desenvolvimento ou maior aprovei-
tamento dos atrativos existentes. As referências aos atrativos culturais surgem em maior 
quantidade, também vinculadas à ampliação do aproveitamento turístico da região e ao 
aumento da permanência do turista na cidade. Nesse sentido, é perceptível o potencial de 
maior aproveitamento, principalmente, das atividades relativas à arte, à música, à cultura 
e eventos relacionados. 

“[...] Quer dizer, Brasília tem uma característica cultural que eu acho que 
deveria ser explorada e ser potencializada para fora do Brasil inclusive, quer 
dizer, de se criar um grande centro, enfim. Eu apostaria muito forte na cultura 
em Brasília, porque eu acho que é um nicho fantástico” 

“[...] surgiram vários expoentes na música de Brasília, sejam nascidos ou que 
foram para lá crianças e viveram boa parte da vida lá, que trabalhou muito 
bem, assim, em festivais, enfim, a parte cultural, hoje você tem uma fundação, 
por exemplo, a Athos Bulcão, que é um centro fantástico que desenvolve uma série 
de projetos interessantes e outros mais ali, enfim. Você tem uma grade regular 
de eventos culturais muito interessantes em Brasília, que eu acho que ainda 
não são do domínio nacional, que dizer, que poderia extrapolar o universo 
do brasiliense e começar a mostrar para outros, para despertar esse desejo 
porque são eventos extremamente interessantes, assim como outras capitais, 
como São Paulo, como o Rio, que conseguem trazer uma série de turistas por 
conta de determinados eventos”.

Outra sugestão frequente, e que reforça a ideia de que Brasília – mesmo sendo vista 
como uma cidade bonita, segura, interessante no quesito arquitetônico e histórico, não 
consegue atrair o turista por um período maior de permanência, diz respeito ao aprofun-
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damento da divulgação, com a criação e a veiculação de materiais informativos e ilustra-
tivos sobre novos e diferentes roteiros na Capital. 

“É, não, é, mas eu acho que deveria crescer isso fora, em fundações em ou-
tros projetos, até em alguns lugares privados onde você tem uma arquitetura 
interessante, levar para outros lugares, quer dizer, de se criar, por exemplo, 
no Rio você tem um circuito de igrejas no centro da cidade que é fantástico, 
entendeu? Então, é criar produtos, intensificar essa questão de criar produtos 
para intensificar esse Turismo.”

A principal ideia vinculada à criação de novos roteiros e produtos aparece somada a 
uma ampliação das opções e uma maior visibilidade das atividades culturais e de lazer, 
como a possibilidade de usufruir do lago Paranoá para realização de esportes ou passeios, 
a promoção de shows, peças de teatro com artistas nacionais e internacionais. Um ponto 
em comum das falas analisadas é a de que o turista possa começar a ver Brasília como 
um local de descanso e lazer, além de destino de negócios, eventos e de conhecimento 
histórico e cultural.

“[...] com o advento da Copa e das Olimpíadas e as cidades que estão se estru-
turando para isso, ela poderia sim trazer um atrativo no mercado do Turismo 
esportivo. Nós temos o Lago Paranoá, nos temos o Mané Garrincha, que vai 
passar por reformulação, e tivemos recentemente um campeonato de vôlei de 
praia em plena Esplanada, então seria uma vertente que poderia ser explorada, 
esse ramo esportivo.”

Dentre os atrativos existentes citados na fala dos entrevistados, observou-se poucas re-
ferências aos atrativos naturais, presentes apenas em recomendações de maior aprovei-
tamento das opções de lazer existentes e/ou meios de manter o turista por mais tempo 
visitando a região.

“O Turismo ambiental, eu acho que também pode ser explorado pela própria 
periferia de Brasília e alguns lugares onde se pode trabalhar bem essa questão 
de meio ambiente.” 

 “Olha, Brasília tem um produto que eu diria que é segmentado; por que 
segmentado eu digo? Ele não tem o atrativo de algumas capitais, onde a beleza 
natural se sobrepõe, se destaca, como o Rio e várias capitais no Nordeste, do 
Sul do País, em que você tem a beleza, o atrativo natural, não estou dizendo 
que ela não tenha, mas eu acho que não se coloca em evidência isso.” 
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Interessante perceber como este destino pode ter uma dupla inserção no cenário turístico, 
por assim dizer. Explica-se reforçando que a cidade de Brasília em si, fazendo referência à 
área planejada, é vista como local de cultura, história, Turismo cívico, de negócios e com 
uma grande possibilidade de “criar, produzir” roteiros de esporte e lazer. Por outro lado, 
o seu Entorno é um forte chamariz para o ecoturismo e, também, o Turismo histórico cul-
tural, com as cidades de Pirenópolis, Chapada dos Veadeiros, entre outros.

O desafio maior parece mesmo criar novos roteiros e atividades constantes que en-
volvam o lazer, atividades culturais, ambientais e esportivas. Para a consolidação desses 
espaços, enxerga-se a necessidade de melhoria na gestão desses atrativos turísticos, con-
siderando o atendimento ao turista, uma capacitação bilíngue para atendimento de uma 
possível demanda internacional, a criação de roteiros de lazer diurnos e noturnos e, talvez 
a fala mais recorrente entre as ditas seja a de produzir materiais de divulgação sobre o 
destino e seus atrativos, e, assim, veicular em todos os meios possíveis de acesso aos bra-
sileiros e estrangeiros vistos, ambos, como turistas em potencial. 

“Têm lugares que funcionam bem, por exemplo, a visita ao Congresso é su-
perlegal, a visita ao Itamarati é superlegal, agora a Torre de TV, quando eu 
fui fazer, era um desastre, entendeu? Era muito ruim para subir, era tudo 
complicado, o Entorno estava complicado, aquela feirinha, certo? Catetinho 
foi supergostoso. Aquele Museu Dom Bosco foi superlegal. Então, eu acho 
que, assim, a gente não pode passar uma régua e dizer que tudo é bom, 
tudo é ruim. Aquilo que está bem cuidado, aquilo que está bem preservado, 
aquilo que tem gente competente conduzindo, organizações interessantes, 
está bem. Eu acho que isso está ligado, inclusive ao volume de visitação e de 
ingressos que a estrutura tem, quer dizer, acho que isso está muito vinculado 
ao modelo de gestão de cada equipamento.”

Por fim, destaca-se uma percepção de cidade modelo na fala dos entrevistados em 
geral, que possui condições de ampliar seu aproveitamento turístico e que se apresenta 
como competitiva no cenário nacional e, em algumas falas, internacional, desde que dire-
cione investimentos e estruturação não ignorando o fato de ser a Capital Federal do País, 
criada com esse fim. 

Fica claro, a partir das entrevistas, e mais uma vez, que o Turismo no DF diz respeito ao 
Turismo no Plano Piloto, e que, embora exista potencial para aproveitamento dos atribu-
tos das demais Regiões Administrativas, existem questões sociais e estruturais maiores que 
não podem ser ignoradas e que são conhecidas por esses agentes da cadeia produtiva que 
operam o Turismo em todo o País. 
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“Eu entendo que Brasília, é assim, seria muito lindo se todas as cidades do 
País tivessem a qualidade que Brasília tem. Do ponto de vista urbano, do 
ponto de vista da integração que ela permite entre as pessoas que vivem no 
Plano Piloto, quer dizer, o mesmo não é verdadeiro para o Entorno, o Entorno 
é complicadíssimo, e do ponto de vista do que ela oferta, porque o cuidado 
com o planejamento urbano, o cuidado com a construção da cidade, a ma-
nutenção, pelo menos da maioria, das grandes, da esmagadora maioria das 
grandes linhas do traçado e do plano organizados pelo Lucio Costa e pelo 
Niemeyer, dão uma qualidade ambiental a Brasília que é fantástica.” 

“[...] Se você aprofundar um pouco mais a análise do ponto de vista social e 
tal, o complicado é não conseguir fazer a mesma qualidade no Entorno. Quer 
dizer, o Distrito Federal não é a mesma coisa que o Plano Piloto. É bom deixar 
marcada essa diferença. Acontece que para perspectiva de eventos e Turismo, 
quer dizer, o turista dificilmente vai a Ceilândia, ou as outras cidades satélites, 
ele fica no Plano Piloto. E o Plano Piloto é, seria bom que o Brasil inteiro fosse 
como o Plano Piloto.”

No que se refere, especificamente, aos guias de Turismo, e a percepção desses quanto 
aos atrativos turísticos, serão destacadas a seguir a análise de suas falas apontando suges-
tões e críticas tecidas por profissionais deste segmento.

7.1.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE OS ATRATIVOS TURíSTICOS  
 DO DISTRITO FEDERAL

O destino turístico Brasília é claramente visto, pelos guias, como potencialmente muito 
rico, principalmente do ponto de vista cultural, arquitetônico e cívico. Trata-se de muitas 
possibilidades, no entanto, pouco exploradas. Reconhecer Brasília como um local com ca-
racterísticas diferenciadas parece ser o grande “mote” para tornar competitivo um destino 
que não é de “sol e praia”.

“Ela tem um atrativo turístico por conta da expressão cultural, da arquitetura, 
mas eu acho que o chamativo de Brasília [...] para o Turismo estrangeiro, eu 
acho que seria esse apelo cultural da arquitetura inovadora de Niemeyer, do 
projeto arquitetônico de (?) “Scot Free”. Mas, para o brasileiro, talvez, seria 
mais a questão cívica mesmo de conhecer a Capital.”

“É, o nosso principal atrativo é a coleção de arquitetura moderna, que a Ca-
pital tem a maior coleção do mundo, é o roteiro que a gente chamava antiga-
mente de roteiro número 1, que é o city tour de meio dia, onde se visitam os 
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pontos principais, como Catedral, Praça dos Três Poderes, Palácio da Alvora-
da, Santuário Dom Bosco, Setor Militar, é o roteiro de atrativos arquitetônicos 
de meio dia de duração. Não sei agora como é que ele está sendo chamado 
aí, a gente chamav de tour número 1, antigamente.”

 “Eu acho que só de ser Brasília, do Oscar Niemeyer, ser considerado patrimô-
nio cultural, Brasília já é um atrativo, a palavra, falou “Brasília” já é atrativo, 
isso é positivo, muito positivo. As obras de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, tudo 
que tem aqui, todos os artistas, Ceschiatti, tudo, é muito importante. Eu acho 
que isso aí já é, só o Oscar Niemeyer já vende ...”

O reconhecimento de que hoje é possível falar em uma “linha forte” do Turismo no Dis-
trito Federal quando nos referimos ao Turismo jurídico, cívico e arquitetônico, não signifi-
ca desacreditar no potencial de desenvolvimento do Turismo cultural e histórico, artístico, 
místico e ecológico. Ao contrário, quando os guias se referem ao potencial do destino, 
apontam possibilidades de explorar outros segmentos turísticos e uma preocupação com 
a preservação do bem em todos os seus aspectos.

“E quando eu falo preservarmos Brasília é não só em monumentos, mas as-
sim, na sua cultura, no seu jeito de ser, na manifestação popular, porque nós 
já temos uma manifestação popular, que eu já vejo assim...e as pessoas sabe-
rem, terem entendimento que Brasília foi uma cidade que recebeu o título 
de patrimônio histórico.”

Segundo os guias, a visão do turista quando chega à Capital Federal não estaria ligada 
diretamente às belezas arquitetônicas e/ou históricas, mas sim ao sentimento de um lugar 
de poder, hierarquia, corrupção, política, distanciamento. Diante de todas essas caracte-
rísticas, muito fortemente trazidas pela mídia – televisiva e escrita – no País e no mundo, 
o turista não se sente atraído por Brasília. Vários guias lembram o interesse mundial em 
visitar sempre a Capital Federal de qualquer País e afirmam que esse interesse não é des-
pertado por Brasília justamente devido a essa divulgação vinculada à política e à corrup-
ção e a uma priorização exacerbada do Turismo de sol e praia. 

“O que atrapalha Brasília é isso, justamente isso, a política. Porque para o 
brasileiro é difícil desvincular disso.”

“Ótimo. Apesar de que as pessoas não sabem, acham que não tem. Mas é 
ótimo. Com relação à manutenção desses atrativos turísticos... Por exemplo, 
com relação a monumentos arquitetônicos. É claro que houve uma época aí, 
agora está melhorando um pouquinho de novo, eles estão reformulando, re-
formando vários monumentos. Mas demorou muito. Demorou demais. Muita 
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coisa deteriorou. Mas Brasília surpreende o visitante e tem muitos atrativos 
turísticos, tanto no que se refere a arquitetônicos, como também naturais da 
região, históricos, que as pessoas gostam muito.”

Interessante perceber que vários guias relatam que a visão do turista quando chega a 
Brasília pela primeira vez é muito diferente do que eles passam a pensar sobre a cidade, 
após a terem visitado. Essa percepção, segundo as falas, estaria imbricada em maior grau 
nos brasileiros, mas também é observada, com diferentes versões, em estrangeiros. Em 
geral, todos chegam a Brasília com a impressão de que o destino não fornece muitas ati-
vidades, sendo suficiente visitá-lo em poucos dias (um ou dois dias). 

“Quando chegam tem uma visão completamente pesada sobre Brasília. A 
partir do momento que você mostra, que você já sai do hotel ou do ponto de 
partida (...) e você começa a mostrar o Eixo Monumental, Asa Norte e Asa Sul, 
eles já começam a se encantar. Quando eu digo que Brasília não tem nome 
de ruas, tem números de quadras, que não existem bairros, mas existem seto-
res, eles já começam a ficar interessados. Quando digo que Brasília tem gente 
de todas as cores, de todas as raças, de todos os lugares do mundo (...), eles 
se sentem em casa. E quando eu digo a eles que Brasília não é aquilo que 
eles veem na televisão, aí eles começam a olhar para a cidade com uma visão 
diferente. Quando termina o trabalho, eles vão embora e dizem que querem 
voltar outra vez para aproveitar mais.”

Quando se trata de oferta de atrativos e disposição dos mesmos para recebimento do 
turista, observa-se alta satisfação na fala dos guias, com destaque à gratuidade dos atrati-
vos, o que, segundo eles, ajudaria muito a promoção da visitação e do uso dos atrativos 
turísticos pela própria população, auxiliando na sua divulgação. No entanto, quando a 
análise recai sobre a manutenção desses atrativos e a execução de roteiros, são pontuadas 
diferentes situações para o trabalho de guia, especificamente.

“Eu acho que por Brasília ser uma Capital administrativa, a maior parte dos 
pontos turísticos são gratuitos, então você pode ter, você tem acesso aos pon-
tos turísticos não precisa nem perguntar: “Quer ir? Lá tem que pagar.” Então, 
as vezes é uma limitação, eu acho que, por não termos a maior parte gratuitos, 
isso também facilita.”

“Eu acho que cada vez têm aumentado mais os atrativos, [...] tinham alguns 
que estavam em mal estado de conservação, a situação do Senado, a Cate-
dral, por exemplo, estava em reforma, já está reaberta à visitação, a Torre vai 
entrar em reforma.”
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“Bom, é, a própria espacialidade da cidade, a proximidade dos atrativos faci-
lita, você pode visitar um roteiro de quatro horas, você pode fazer, se precisar, 
em duas horas corridos dá para você cobrir quase ele completo, para fazer 
uma coisa perto da outra. [...] Fui guia no Rio; lá, quando tem chuva, você 
fica meio sem ter opção, tudo lá é Corcovado, é Pão de Açúcar, praias, você 
tem pouca opção de, num dia chuvoso, de fazer visitas internas, como aqui. 
Porque se tiver um dia inteiro de chuva no mês de novembro, dezembro, 
você pode encher de visitas internas, Itamarati, Congresso, Memorial, Banco 
Central, que facilita o trabalho do guia. A natureza não te impede de fazer um 
roteiro. No Rio complica, só tem Corcovado, Pão de Açúcar, se está chovendo, 
nublado, você não enxerga nada e não tem muita alternativa para suprir.”

“E eles estão reformando tudo agora, mas a gente já vinha reclamando muito 
que os atrativos estavam todos caindo aos pedaços. E que a gente estava até 
com certa vergonha de mostrar. E os mais fortes eram justamente os que es-
tavam mais detonados.”

“A má preservação dos principais atrativos. Isto ameaça a própria cidade, não 
só o Turismo propriamente dito.”

“Conservação está terrível. Vamos ver agora com essa melhoria. Agora, o 
IPHAN deixa muito a desejar. Ele não cuida mesmo.” 

“Eu acho que também a quantidade de monumentos, de atrativos que a gen-
te tem juntos, concentrados. Porque se a gente quiser vai para fora, mas se 
não, a gente fica aqui. Então, isso nos permite atender o cliente em três horas 
se a gente quiser, ou em seis, ou em uma, se houver necessidade. Quantidade 
de atrativos.”

 “A Praça que estava uma vergonha, aquele monte de velas, o povo faz ma-
cumba de noite lá, aquilo lá acabou com a praça, é tudo pedra portuguesa 
que teve que ser substituída, de tanto que o povo estava queimando vela, 
aquilo lá precisa de uma iluminação à noite. Se transformassem aquela praça, 
lá ia ser uma praça de lazer que o pessoal ia para lá à noite; aquilo lá você 
passa é um breu. [...] Precisa de iluminação à noite, justamente para evitar 
esse tipo de coisa também, que não vai estragar o piso. O Palácio está sendo 
reformado, a Torre já está sendo melhorada. Então, eu acredito que já está 
caminhando para melhorar, mas há quanto tempo que a gente vem pedindo 
e falando nessa reforma. Então, o caminho já está traçado, vamos ver se pros-
segue, mas que os atrativos precisam de reforma, isso nem tenha dúvida.”



132

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

A acessibilidade para cadeirantes, grupos de terceira idade ou com alguma outra de-
ficiência e/ou limitação, é considerada um problema pelos guias que trabalham com 
atendimento direto ao turista. Segundo eles, diversos atrativos não fornecem o mínimo 
necessário para que possam ser acessados e conhecidos internamente por pessoas com 
mobilidade reduzida. Esse seria um fator que necessitaria de maior atenção por parte do 
poder público, do Terceiro Setor e também do setor privado responsável pela administra-
ção e manutenção dos atrativos turísticos. 

“Há certos monumentos que não há essa acessibilidade para o cadeirante, 
para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, eu acho que essa 
parte tem que ser trabalhada e as pessoas, as autoridades perceberem isso, 
porque é um público cada vez mais voltado para o Turismo. É um público que 
está a procura, muitas vezes eles não vão (...) porque não tem acessibilidade.”

“Também na Praça dos Três poderes, onde visitamos ali a maquete, aquela 
escada é muito alta. As pessoas da terceira idade reclamam muito, existe um 
corrimão, mas quando o sol está quente não dá para tocar porque é de ferro, 
até queima a mão das pessoas.”

 “Se você colocar um coitado de um turista para descer ali no espaço do SI-
COF, o cara vai de trombeta, cai lá embaixo, não tem como, ele não entra lá. 
Eu já tive casos de eu ter que carregar, da gente ter que carregar o cadeirante 
na mão. Vários pontos são assim. [...] Vários atrativos, todos, praticamente 
todos. Na Catedral você ainda consegue entrar, na Dom Bosco você já não 
consegue, já é complicado porque tem aquelas escadarias todas e não tem 
acesso de rampa, se tem eu não vi. Nos outros pontos também, nos ministé-
rios, ali na Praça, não tem acesso, aqui em Brasília cadeirante, deficiente, não 
tem vez não.”

Essa realidade indica a dificuldade de infraestrutura próxima aos atrativos. Segundo os 
entrevistados, não existem banheiros públicos, lixeiras e, principalmente, locais para se 
beber ou comprar água durante o dia. Todos esses fatores são apresentados pelos mesmos 
como boas possibilidades de investimento em Brasília para os próximos anos, uma vez 
que sempre há relatos negativos de seus clientes sobre esta questão. Da mesma maneira, 
alguns disseram sentir falta de uma quantidade maior de locais com vendas de souvenirs 
e folheteria divulgando os atrativos da Capital.

“Deixe-me citar, os banheiros, por exemplo da Torre de TV, eu acredito que 
eles não ficam assim tão em evidência e daí você desce aquela escada, aquele 
lugar quente e escuro, causa um mal-estar (...)”
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“Você procura uma lixeira, você não tem uma lixeira nos pontos, o pessoal 
chupa um picolé e não tem onde jogar no lixo. Não tem lixo, você não tem 
banheiro, você não tem água. O mais importante, banheiro, água e lixeira, 
isso não tem. É o cúmulo do absurdo você não ter água para beber (...)”.

“É, folhetaria não existe. É muito raro eu conseguir chegar com um grupo 
de turistas no Museu Nacional. Fiz um guiamento e pediram para ir para o 
Museu Nacional. Era no dia seguinte a inauguração de uma exposição de arte 
contemporânea, visando já o aniversário de Brasília, e não tinha nada. Não ti-
nha uma coisinha que falasse da exposição, sabe? Nada, absolutamente nada. 
E eu acho isso erradíssimo. Eu acho que todos os atrativos deviam  ter, deviam 
ter uma taxa de visitação, uma renda da visitação que voltasse para o monu-
mento. Ou então, essa taxa poderia ser vista para a folhetaria, sabe? Porque 
isso divulga a cidade, a pessoa vai chegar, vai levar fotos, mas hoje, com a 
câmera digital, você faz 100 fotos num dia e depois, à noite, às vezes não está 
afim, está cansado de botar isso no computador e muito mais cansado depois 
de imprimir isso, quer dizer, hoje em dia eu já aboli, eu não viajo mais com 
câmera digital, a minha é aquela maquininha que vou clicando e pronto. En-
tão, as pessoas pensam, “ah, todo mundo tira foto mesmo.” Sim, mas cadê o 
texto? Sabe? Daqui há alguns anos você vai pegar aquilo ali, “poxa, meu Deus 
do céu, que legal, eu tive aí...” Você vai pros Estados Unidos, você vai para o 
Peru, você tem folhetaria, mas você não tem folhetaria no Brasil.”

Sob o olhar de possíveis investidores, mas principalmente, de pessoas que vislumbram 
maior estabilidade de trabalho, os guias entrevistados ressaltam que se deve dar atenção, 
também, às demais Regiões Administrativas, no qual vislumbram o crescimento do Turis-
mo ecológico e místico. Ressalta-se que a gratuidade quanto aos acessos aos principais 
atrativos indica algo interessante e elogiado pelos atuais visitantes e que deve ser divulga-
do, pensando em agregar novos turistas ao destino. 

Por fim, percebe-se o chamado para a melhoria dos equipamentos de serviços e aces-
sibilidade para cada um dos atrativos. Reforçar a arquitetura – que já é uma imagem 
positiva do destino – segue junto ao desafio de criar um sistema de transporte urbano co-
letivo eficiente, placas de sinalização turística, entre outras necessidades que não tem sido 
consideradas pelo poder público e demais responsáveis pela manutenção e estruturação 
do destino Brasília. 

Em alguns pontos turísticos, embora tenha sido ressaltada a qualidade do receptivo, é 
necessário prévio agendamento, o que é visto na fala dos guias como algo intrínseco de 
sua função maior, uma vez que não foram criados necessariamente para serem atrativos, 
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mas o são por sua função pública, administrativa ou cívica. Assim, em geral, observa-se 
forte indicativo na fala dos guias que o DF apresenta boas condições de aproveitamento 
de seus atrativos turísticos. 

“Olha, os atrativos em Brasília, todos os atrativos eu vejo como bons, são 
bons. Têm qualidade. É, como eu disse para você eles são diferentes, tanto 
dentro como fora você encontra artes, não só Athos Bulcão, mas todos, vários 
artistas. E eles realmente estão assim voltados a atender as pessoas desde que 
você marque. Porque se você não marcar, por exemplo, o Congresso, você 
quer ir no Congresso, não adianta você chegar lá com um grupo de pessoas 
sem ter marcado. Não é porque eles têm má vontade, eles atendem mal, não 
é isso, é porque eles têm ali uma agenda e que tem um compromisso e que as 
pessoas, que, nós, como guias, temos que saber agendar isso para que essas 
pessoas, que chegarem naquele horário possam nos atender, não chegar lá 
de repente, porque daí vai tumultuar a nossa vida, com nosso cliente e deles 
também porque muitas vezes eles não têm como receber, porque não foi 
agendado, eles estão recebendo outro grupo, não tem como. Então, eu vejo 
isso, por exemplo, tanto como o Itamaraty também, é excelente você chega 
e recebe, recebe bem, tem bom atendimento, as pessoas que estão ali nas 
relações públicas atendem bem. Então, no meu trabalho que tenho feito, não 
vejo, assim, nenhum atrativo colocando empecilhos, barreiras, eu nunca me 
deparei com isso. Por exemplo o QG, se você quer visitar o QG você agenda 
e eles têm toda uma preocupação em te atender, em passar o que podem 
daquela instituição, assim como a OAB, como os tribunais, eu não vejo difi-
culdades. E cada dia mais eles têm interesse de mostrar, de receber o público, 
de receber o turista. Porque, na verdade, os monumentos públicos são de 
todos nós brasileiros, então é interessante que você conheça o STF, o STJ, o 
Congresso, o Itamaraty.”

“Os atrativos turísticos são positivos porque grande parte deles, para uma 
cidade de 50 anos, estão relativamente novos, diferentes de um Coliseu ro-
mano por exemplo. Mas algumas coisas nos atrativos turísticos, pode ser que 
a pessoa olhe e não preste tanta atenção, porque ainda não recebeu as coor-
denadas, o guia não falou um pouco, ele fica meio solto. Mas, no geral, eles 
ficam muito encantados com os atrativos.”
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7.1.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM À CADEIA PRODUTIVA DO 
 TURISMO FALAM SOBRE OS ATRATIVOS TURíSTICOS DO DISTRITO FEDERAL

O Distrito Federal é visto pelos agentes como um ambiente com “vocação” para o Tu-
rismo, para utilizar as palavras dos entrevistados. Ali assiste-se as já consolidadas inserções 
no Turismo cívico, arquitetônico e de eventos e negócios, que crescem e se fortalecem 
a cada dia, ao lado das tímidas emergências dos turismos rural, ecológico, de aventura, 
místico e cultural. 

“...é uma cidade modernista, a primeira cidade jovem a ser tombada como pa-
trimônio mundial da humanidade e isso, já, por si só, é um atrativo muito grande 
para o público em geral, mas também especificamente para pessoas que tratam 
com as áreas de arquitetura e urbanismo...”  

“O Distrito Federal nós achamos que ainda é mercado que está por se de-
senvolver, principalmente se formos comparar com o potencial que ele tem. 
Então, já existe um fluxo turístico, principalmente voltado para o Turismo de 
negócios, existe um atrativo para o Turismo motivado pelo fato de Brasília ser 
a Capital do Brasil, um Turismo em função da arquitetura e do urbanismo, 
mas ainda é muito incipiente no nosso entender.”

Essa mistura e, ao mesmo tempo, esse leque de oportunidades e potencialidades visua-
lizado na Capital Federal seria um fator de contradição se não se pudesse pontuar os mo-
tivos que justificam uma ainda baixa movimentação turística no destino. Brasília precisaria 
ser “mostrada ao mundo”. Esse fator é recomendado e reivindicado por todos os agentes 
como um investimento necessário ao desenvolvimento, não só da atividade turística, mas 
da própria economia do País. 

A divulgação do destino turístico é apresentada como a alma de seu desenvolvimento 
e deveria ser um investimento de política pública. Essa realidade geraria uma espécie de 
“efeito cascata” que reforça a desarticulação de todo o trade turístico e agentes ligados à 
cadeia produtiva do Turismo, no sentido de não conseguirem se enxergar com possibilida-
des reais de complementaridade, buscando avançar numa meta em comum.

“Eu sinto que no mercado turístico em Brasília, as pessoas ainda estão atuando 
muito cada uma em seu segmento, e isso é um ponto que eu acho negativo”

“(...) hoje, o principal fator limitante do desenvolvimento turístico no Distrito 
Federal, eu acho que é essa desarticulação das políticas de Turismo, do pró-
prio trade com o governo local.”
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O Turismo de negócios surge na fala dos agentes entrevistados como o mote principal 
do Turismo em Brasília, onde o fato de ser a Capital Federal do País já traria todo o seu 
potencial. Em torno da movimentação natural de uma Capital estaria o seu patrimônio 
histórico-cultural e arquitetônico.

“Nós temos um fluxo muito grande de pessoas que vêm aqui para ver a cida-
de como um todo, então isso é um atrativo muito grande. Segundo: somos 
Capital de um País continental, um País que tem um peso muito grande na 
América Latina e aqui, é onde podemos ter noção do que é o Brasil, no 
sentido de uma cidade que foi criada por todos os brasileiros, nordestinos, 
gaúchos, amazonenses, gente da parte central, do sul, então, evidentemente, 
aqui você poderá ver com seus próprios olhos a expressão cultural de um 
Brasil. Isso é um atrativo.” 

“Porque na verdade o Turismo aqui, é o que eu falei: ou o Turismo cívico, que 
as pessoas vêm para cá para conhecer os monumentos, que é uma coisa que 
o governo tem batido nisso, ou o Turismo que acho que é o mais importante, 
o Turismo de negócio.”

“É, o Turismo de negócios e o Turismo de eventos, são uma marca muito 
forte aqui em Brasília, quer dizer, ele traz uma série de benefícios, porque 
esse turista tem um poder aquisitivo maior, e, além de se hospedar, ele uti-
liza outros serviços, como locação de veículos, ele participa de reuniões em 
restaurantes, beneficia vários segmentos econômicos. Isso, vamos dizer, pode 
satisfazer por um tempo, mas eu acho que Brasília tem muito mais potencial 
para desenvolver outros segmentos do Turismo com muito sucesso. Mas ain-
da não descobriu esse caminho. A gente fala muito no Turismo cívico, que é 
fundamental, mas eu acho que precisa haver uma sensibilização das pessoas 
que trabalham e moram aqui no Distrito Federal, principalmente as que atu-
am no poder público, porque a maioria dos atrativos turísticos está inserida 
na estrutura física da cidade, nos prédios públicos, as pessoas têm interesse 
em conhecer e desvendar e, infelizmente, a gente não vê isso caminhar nes-
se sentido. [...] Então, isso nós vamos ter que trabalhar, e é um trabalho que 
tem que começar dentro da própria cidade, com seus habitantes, com seus 
gestores públicos, porque nós não somos apenas uma unidade federada, nós 
somos a Capital do Brasil. Já há alguns tribunais superiores que têm estrutura, 
o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. Mas as pessoas quando vêm a 
Brasília é no fim de semana e vai encontrar os prédios públicos e os museus 
fechados, então, isso realmente é um trabalho cultural que precisa ser desen-
volvido e aprimorado.”
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Como se pode constatar, na fala dos entrevistados, embora o Turismo de negócios mo-
vimente a cidade, seu potencial vai muito além desse aproveitamento. O Turismo cívico 
e o Turismo cultural podem ser também dois segmentos muito promissores para a região, 
mas para que isso aconteça é necessário investimentos em estruturação, divulgação, ca-
pacitação e uma conscientização maior da população, do governo e dos empresários para 
seu potencial. Na fala dos entrevistados, nota-se que o Turismo na Capital poderia inovar 
mais, poderia explorar outros aspectos, que não apenas a arquitetura, os monumentos, 
sua função como Capital Federal. 

“Como eu tenho família de fora, sempre quando vem gente que não conhece 
a cidade, eu faço os pontos turísticos e continua a mesma incipiência, falta 
de material, falta de material de gerenciamento, falta de catálogo, falta de 
informação, não existe uma produção literária forte sobre isso, como você 
pode observar em qualquer outra grande cidade. Cidades como Paris, Nova 
york, Lisboa, que eu conheço muito bem, seja nas livrarias, seja nos pontos 
turísticos, há muita oferta de material que te dá passeios em 3 dias, em 2 dias 
em 4 dias, em uma semana. Aqui não existe isso. Então, eu não considero que 
avançou, não, considero que continua muito parado.”

“O interesse de Brasília para um turista é sobretudo arquitetônico e artístico. 
Agora, há turistas que são mais interessados por praia, esporte, passeios e Bra-
sília não tem atrativos para esse tipo de turista. Isso significa, a meu ver, que 
talvez Brasília poderia diversificar um pouco e criar também outros atrativos 
que não só artísticos e arquitetônicos.”

“Eu acho que o mercado turístico é baseado no o que você tem para oferecer 
ao turista. Você pode ter o Turismo de negócio, o Turismo de entretenimento 
e lazer, o Turismo cultural e o Turismo histórico, e eu acho que Brasília tem 
um potencial grande para explorar isso aí, mas vejo muito estagnado, assim, 
para atrair pessoas, [...] não vejo grandes iniciativas, nem públicas e nem pri-
vadas, para isso.”

“Eu recebi um sem número de telefonemas das pessoas dizendo, elogiando 
a cidade e já nesse fim de semana querendo vir a Brasília para conhecer os 
pilotis, o modo de ser e viver do brasiliense, o belo Lago que nós temos etc. 
Você precisa de vir quando eu me deparo com um italiano riquíssimo, um 
industrial de Milão e a equipe de produção dele, de moda, que vem fazer o 
catálogo aqui na cidade de Brasília, Capital mundial da marca dele. Então, é 
porque essa cidade tem potencial, tem uma beleza, tem um atrativo. Isso é 
o principal. Outra coisa é a Capital da República, certo, ninguém pode jogar 
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pedra em Brasília pura e simplesmente, porque ela é a cidade que é Estado, 
que representa o Brasil inteiro, queira ou não queira a Capital vai continuar 
sendo aqui. Não vem dizer que a Capital vai voltar para o Rio, que vai mudar 
para São Paulo [...] Terceiro, é que Brasília, no que idealizou JK, está no centro 
do País, e isso facilita em muito, seja a comunicação, seja o transporte aéreo, 
seja tudo aquilo de facilitador da equidistância entre as capitais [...] Então, 
Brasília tem tudo para ser um destino turístico ímpar. Agora, o que amarra, o 
que prende tudo isso?”

Um traço perceptível no discurso analisado é o indicativo de que uma das principais ra-
zões para o baixo aproveitamento dos atrativos e potenciais turísticos da região seria o fato 
de não existir articulação política, um órgão com competência para tratar da elaboração 
de um plano concreto de desenvolvimento turístico e de ações para o fortalecimento do 
Setor, para a promoção de uma divulgação externa do potencial de Brasília e um apoio 
mais dirigido ao empresariado local envolvido com o Turismo. 

“É que ao longo do tempo as políticas turísticas não foram adequadas. [...] 
Ou, quando existiram, elas tinham um direcionamento diverso daquilo que o 
próprio Turismo requer. Instituir um órgão para cuidar de festa local, de lazer, 
de shows, disso e daquilo outro, quando a realidade não é essa, nenhum ór-
gão de Turismo cuida disso aí.”

“E Brasília sofre isso exatamente por conta da política que não se faz de Tu-
rismo de atração, de captação. Eu não preciso rodar um filme dizendo que 
Brasília é bonita aqui para minha televisão, minha auto estima, e a auto es-
tima do brasiliense é ótima, certo? O que falta é dizer isso para o brasileiro, 
que está em Natal, que está em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul... [...] 
Só através do estigma da corrupção, da má gestão e de uma cidade com toda 
essa situação política indesejada. Então, os jovens não precisam estar sensibi-
lizados para vir a Brasília desde que isso seja feito de uma maneira adequada. 
A grande dificuldade é fazer com que os governos, os seus agentes entendam 
de transformar Brasília num polo de atração do brasileiro e não para o brasi-
liense que está aqui, certo?” 

“O que eu acho que limita muito é a falta de divulgação das coisas que tem 
cidade. Falta um pouco de trabalho de motivação para que as pessoas ve-
nham aqui, que as pessoas visitem a cidade.”

“Pois bem, eu vejo que a cidade de Brasília ela tem um potencial turístico 
muito grande. Ela tem uma diversidade de atrativos turísticos, de religiões, 
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enfim, uma gama de atrativos que podem ser explorados e chamar turistas 
para a cidade. Isso é o ponto positivo, mas eu vejo, por outro lado, que todos 
esses atrativos estão sendo pouco explorados. Existe talvez um desinteresse 
político, ou até mesmo empresarial, e eles não estão explorando o que a ci-
dade pode oferecer.”

“Bom, eu acho que, resumindo toda essa minha fala, Brasília tem um poten-
cial muito grande de atrativo turístico e está sendo pouco explorado devido 
ao pequeno investimento, devido ao pequeno interesse político e empresa-
rial. Ela poderia ser melhor explorada.” 

Com relação aos atrativos, em específico, nota-se a recorrência quanto à necessidade 
de uma estruturação melhor dos monumentos, principalmente dos espaços públicos para 
visitação. Essa estruturação poderia ser promovida pelo governo, ou até terceirizada ao 
setor privado, segundo os agentes. 

“Eu acredito que uma questão que é bem subaproveitada é você ter ali uma 
Praça dos Três Poderes, uma Catedral, alguns equipamentos que possam fa-
cilitar o guiamento lá interno e tudo, então assim, eu não sei se, como são 
espaços públicos eu não sei se isso seria um investimento do empresariado de 
fato, mas pode ser também [...] Então, assim, os nossos equipamentos ainda 
operam de forma ainda muito primária, para ser uma Capital, um destino 
turístico. Então, a gente precisava dar uma equipada melhor nesses atrativos 
de Brasília, e aí poderia ser um investimento de um empresário e que poderia 
estar tendo o seu retorno com a concessão administrativa desses equipamen-
tos por determinado período aí negociável.”

Também surgem oportunidades de investimento vinculado a um maior aproveitamento 
dos recursos e atrativos turísticos da cidade. Essas oportunidades estariam relacionadas 
à produção audiovisual, literária e à formação de crianças, adolescentes e jovens para o 
reconhecimento da história e da importância da cidade em que vivem. Também foram 
destacados atrativos específicos existentes na Capital, que poderiam receber maior aten-
ção, traduzindo-se em oportunidades de investimento. Um dos principais atrativos, nesse 
caso, seria o Lago Paranoá. 

 “Eu vejo muito desconhecimento das pessoas com relação a todos esses 
atrativos turísticos que a cidade tem. Eu vejo um total desconhecimento das 
pessoas com relação à história da cidade, quem foram aquelas pessoas que 
ajudaram a construir Brasília. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar 
melhor seriam políticas no sentido de estimular a produção literária ou áudio 
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visual, para que isso possa chegar às escolas de Brasília, para pessoas que nas-
ceram aqui, que estão estudando aqui, tenham a oportunidade de conhecer 
tudo o que foi a sociedade que acabou revolucionando o Brasil.”

“O Lago continua sendo bastante selvagem e tranquilo, não muito utilizado 
do ponto de vista turístico, ou que talvez é também uma coisa boa para não 
estragar esse local magnífico. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é 
que Brasília tem um atrativo artístico e arquitetônico muito forte, muito claro, 
portanto pessoas interessadas nessas áreas, com certeza, gostam de visitar 
Brasília, mas para voltarem ou para atrairem também outras pessoas, é preciso 
diversificar um pouco, apresentar também outras oportunidades.” 

Por fim, na fala dos agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo, observa-
se um grande destaque para o aproveitamento dos atrativos naturais existentes na região. 
Relacionado a recomendações de maior aproveitamento do Parque Nacional e de outras 
áreas naturais preservadas, observam-se diversas oportunidades de investimento espe-
cíficas e ações,  inclusive, de inserção de jovens e adolescentes em situação de risco no 
mercado de trabalho do Turismo. Educação ambiental, envolvimento das comunidades 
das demais RAs com áreas preservadas, maior aproveitamento do potencial ecoturístico e 
promoção de uma conscientização ambiental por meio do Turismo foram destaques em 
falas de agentes específicos, relacionados ao setor de meio ambiente.

“a questão de Turismo na área de meio ambiente está muito voltada para a 
questão de unidades de conservação, ou seja: parques, estações ecológicas, 
áreas protegidas do ponto de vista ambiental, eu acho que a gente não avan-
çou no Distrito Federal, a gente não avançou no Brasil. [...] por exemplo, o 
Parque Nacional de Brasília que é um muito pequeno, é um parque inserido 
numa área urbana, [...] Eu não tenho esse número aqui, mas fiz um trabalho 
lá no Parque Nacional de Brasília e fiquei estarrecido: por que lá nos Estados 
Unidos, onde os parques não são melhores que os nossos em termos de meio 
ambiente, de beleza, de paisagismo, de atrativos e tal, vai tanta gente e aqui 
vai tão pouca gente? [...] Eu gosto de falar do Parque Nacional de Brasília, 
porque é sempre um exemplo interessante. Em volta dele nós temos inúmeras 
comunidades, como a chamada Cidade Estrutural, que tem mais de 7.000 uni-
dades imobiliárias, ou seja, moram lá cerca de 50 mil pessoas, obviamente de 
muito baixa renda, [...] Eu já cansei de dizer ao pessoal do Parque “– Por que 
vocês não fazem um programa para atrair o pessoal da Estrutural?” E como é 
que pode ser feito isso? Treinando a garotada da Estrutural, enfim, os melho-
res alunos da escola  para serem guias no Parque Nacional de Brasília, para 
trabalharem no final de semana nas piscinas, para ajudarem as pessoas numa 
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trilha, para saberem explicar para que serve o parque, para dar uma aulinha 
para um visitante, explicar uma espécie e tal, treinar. Franqueando a entrada 
de famílias da Estrutural, pois para uma família de cinco pessoas é “30 pratas” 
e para um cara que ganha salário mínimo isso aí é um peso muito grande, 
franquear famílias da Estrutural a conhecerem o Parque Nacional, a passarem 
o dia, fazerem um lanche, ir na barragem para conhecer, [...]” 

“O Distrito Federal é uma Unidade da Federação sui generis do ponto de vista 
ambiental, é a única que tem praticamente 100% do território dela protegido 
do ponto de vista ambiental: 93% do território do Distrito Federal é constitu-
ído por unidades de conservação – ou é APA, ou é Parque, ou é Estação, ou 
é Parque Urbano, ou é Parque Ecológico, ou é Área de Relevante Interesse 
Ecológico. Só isso já é um enorme atrativo. Se você vai para um lugar no 
Brasil, onde praticamente 100% do território é protegido do ponto de vista 
ambiental, mas tem que ser protegido mesmo, e não só no papel, como 
acontece com uma boa parte desses 93% daqui, que são só no papel, exista a 
APA tal, quando você vai ver o que que existe de concreto em relação àquela 
área de proteção ambiental, praticamente nada foi criado ou instituído. Tem 
um documento, tem uma lei, tem um decreto, tem o “raio que o parta”, mas 
no concreto, assim, na realidade você vê que aquilo ali não está funcionando 
adequadamente. Mas só isso já seria um enorme atrativo porque eu acho que 
talvez não exista lugar no mundo desse jeito, uma unidade da federação, onde 
tem uma Capital da República, e praticamente 100% do território ser prote-
gido do ponto de vista ambiental. Brasília é assim e ouca gente sabe disso.”

“Você tem que criar [unidades de conservação] e criar estrutura para Turismo, 
para receber visitante, para ter atrativo, por exemplo: eu recentemente visitei 
o Parque Nacional lá de Iguaçu e aí achei, pô, encontrei um parque que tem 
uma estrutura turística boa, ali você tem informação, os prospectos, os guias, 
os passeios lá dentro, tem lá a catarata que realmente é belíssima e tal, tem 
uma estrutura para receber o turista, e obviamente aquilo gera renda, gera 
divisa, gera conhecimento, [...]” 

“Por que não se pode fazer uma coisa organizada, por exemplo, pequenos gru-
pos, 10, 20 pessoas, vamos lá conhecer, para ver como é que é, é dali que vem a 
água que a gente bebe, é lindo lá o lugar, a gente vê anta, vê uma capivara aqui 
e acolá, ah, porque que não? E aí fica essa estória, não, não pode por o pé aqui 
porque vai degradar! Isso é ridículo! pode por o carro e não pode por o pé, não 
pode por uma bicicleta, não pode andar de bicicleta dentro do parque.” 
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7.2 seRVIÇos e eQuIPAmenTos de AGencIAmenTo

Conforme ensina Acerenza (apud Ansarah, 2000), a categoria “serviços e equipamentos 
de agenciamento” refere-se aos empreendimentos e serviços dedicados à realização de 
“arranjos” para viagens e à venda de serviços isolados ou organizados, atuando como in-
termediários, e/ou organizadores, e/ou assessores, e estabelecendo elos de ligação entre 
os prestadores de serviços turísticos e o usuário final, para fins turísticos, comerciais ou 
de qualquer índole. Em outros termos, são canais de distribuição de produtos turísticos e 
estabelecem a ligação entre os prestadores ou fornecedores turísticos (hotéis, empresas de 
transportes, restaurantes etc.) e o usuário final, ou seja, o turista.

A base conceitual do Ministério do Turismo define a categoria de serviços e equipamentos 
de agencimento como serviços remunerados prestados por estabelecimentos comerciais, 
constituídos com o objetivo de desenvolver, com exclusividade, as atividades de produzir, 
vender ou intermediar a venda e a reserva de transporte, hospedagem, alimentação, even-
tos para fins considerados turísticos, sob a forma de excursões, pacotes ou em separado. 

7.2.1 AnálIse dos dAdos de AGencIAmenTo nA BAse cAdAsTRAl 

Na base cadastral do CET existem 377 empreendimentos cadastrados como “serviços 
e equipamentos de agenciamento”. Desses, 239 estão concentrados no Plano Piloto de 
Brasília (63,4%), 35 em Taguatinga (9,3%), 17 no Cruzeiro (4,5%), 15 no Lago Sul (4%). Os 
71 empreendimentos restantes equivalem a 18,8% e estão distribuídos entre as demais 
Regiões Administrativas, como mostra o Gráfico 7.14, que apresenta o quantitativo em 
números absolutos. 
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gráFiCo 7.14 – distriBuição espaCial de “serviços e eQuipamentos  
de agenCiamento” por ra
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Gráfico 7.14 – Distribuição Espacial de “Serviços e Equipamentos de Agenciamento” por RA 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 

Pode-se observar também uma concentração maior de alguns tipos de serviço 
prestados pelas agências em regiões administrativas específicas, que no caso em 
questão se evidencia pelo grande número de Agências de Viagem, que trabalham 
com pacotes nacionais e internacionais presentes, principalmente, na área central, o 
Plano Piloto, com 180 empreendimentos cadastrados (Gráfico 7.15), o que 
correpsonde a 60,6%. 

Gráfico 7.15 – Tipos de empreendimentos de Serviços e Equipamentos de Agenciamento na RA I 
Brasília 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
Nota: Informações em números absolutos.

Pode-se observar também uma concentração maior de alguns tipos de serviço prestados 
pelas agências em regiões administrativas específicas, que, no caso em questão, se evidencia 
pelo grande número de agências de viagens, que trabalham com pacotes nacionais e interna-
cionais presentes, principalmente, na área central, o Plano Piloto, com 180 empreendimentos 
cadastrados (Gráfico 7.15), o que correspsonde a 60,6%.

gráFiCo 7.15 – tipos de empreendimentos de serviços e eQuipamentos  
de agenCiamento na ra i Brasília
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Gráfico 7.14 – Distribuição Espacial de “Serviços e Equipamentos de Agenciamento” por RA 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 

Pode-se observar também uma concentração maior de alguns tipos de serviço 
prestados pelas agências em regiões administrativas específicas, que no caso em 
questão se evidencia pelo grande número de Agências de Viagem, que trabalham 
com pacotes nacionais e internacionais presentes, principalmente, na área central, o 
Plano Piloto, com 180 empreendimentos cadastrados (Gráfico 7.15), o que 
correpsonde a 60,6%. 

Gráfico 7.15 – Tipos de empreendimentos de Serviços e Equipamentos de Agenciamento na RA I 
Brasília 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos. 

 Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.
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Fora do Eixo Central correspondente a RA I Brasília, não há agências consolidadoras, 
e, ainda que com número relativamente baixo, há o predomínio de agências de viagens, 
principalmente em Taguatinga que tem 29 empreendimentos (9,7%) e no Cruzeiro, este 
último apresenta apenas esse tipo de empreendimento (17), segundo a amostra da Base 
Cadastral, o que corresponde a 5,7% do total para essa categoria (Gráfico 7.16).

gráFiCo 7.16 – distriBuição espaCial por tipo de empreendimentos de serviços  
e eQuipamentos de agenCiamento nas regiões administrativas

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
Nota: (1) Informações em números absolutos. (2) Exceto RA I Brasília.

De acordo com a quantidade de empresas que oferecem pacotes para outros destinos, 
há um indicativo de que na RA I Brasília haja um mercado mais signifcativo para as agências 
emissiva-receptivas e as agências emissivas, cadas uma dessas com 89 (60,9%) e 74 (58,2%) 
agências, respectivamente (Gráfico 7.17). 
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gráFiCo 7.17 – agênCias de turismo emissiva, reCeptiva, emissiva-reCeptiva na ra i Brasília

 

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  

   

 

134 

Gráfico 7.17 – Agências de Turismo emissiva, receptiva, emissiva-receptiva na RA I Brasília 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB (2010) 
Nota: Informações em números absolutos. 

 

Para as demais RAs do DF, a tendência também é a existência de um mercado mais 
emissivo do que receptivo, embora em menor número se comparado com o Plano 
Piloto de Brasília, a RA I (Gráfico 7.18). 

Gráfico 7.18 – Agências de Turismo emissiva, receptiva, emissiva-receptiva nas Regiões 
Adiminitrativas 

 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB (2010)
Nota: Informações em números absolutos.

Para as demais RAs do DF, a tendência também é a existência de um mercado mais 
emissivo do que receptivo, embora em menor número, se comparado com o Plano Piloto 
de Brasília, a RA I (Gráfico 7.18).

gráFiCo 7.18 – agênCias de turismo emissiva, reCeptiva, emissiva-reCeptiva  
nas regiões administrativas

Fonte: CET/UnB, 2010
Nota: Informações em números absolutos
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DesSa forma, em contrapartida, o número de empreendimentos que oferecem serviços 
que atendam à demanda do receptivo apresenta um total em todas as RAs, inclusive a RA I 
Brasília, de apenas 24 empresas, segundo os dados da base cadastral do CET/UnB (2010). 
Já o número de empresas que atendem tanto o receptivo local como o emissivo chega a 
146 empresas ao todo, distribuídas por todo o DF. 

Como visto, a partir da comparação dos gráficos 7.17 e 7.18, a concentração no Plano 
Piloto de Brasília se mantém para os dados apresentados.

7.2.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA

Os dados quantitativos e qualitativos referentes à categoria de agenciamento, coletados na 
pesquisa de demanda, realizada pelo CET/UnB em 2008, permitiram a análise descritiva 
a partir das entrevistas aplicadas aos turistas de lazer e de negócios no que tange à forma 
que organizam suas viagens, ao período de estada no DF, à intenção em visitar RAs fora 
do eixo central do Plano Piloto de Brasília, ao tipo de acompanhamento nas viagens, e às 
atividades realizadas em Brasília, pelo turista de lazer, especificamente.

7.2.2.1 UTILIZAçãO DE SERVIçOS DE AGêNCIAS DE VIAGEM PARA ORGANIZAR A  
 VIAGEM A BRASíLIA

Dados da pesquisa de demanda turística do CET/UnB (2008) demonstram que, em média, 
22% dos turistas de lazer e 16% dos turistas de negócios utilizaram serviços de agências 
de viagens para organizar a sua viagem a Brasília, representando a terceira alternativa mais 
escolhida entre ambos.  Com base no gráfico 7.19, é possível verificar que a grande maioria 
dos turistas de lazer montaram o seu próprio pacote (39%) e 23% fizeram uso da internet. 
No que tange aos turistas de negócios, cerca de 44% tiveram a sua viagem organizada pela 
empresa onde trabalha, seguidos dos que montaram o seu próprio pacote (cerca de 19%).
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gráFiCo 7.19 – Forma de organização de viagem dos turistas entrevistados

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

7.2.2.2 TEMPO MÉDIO DE PERMANêNCIA EM BRASíLIA

Quanto ao tempo médio de permanência na Capital Federal, tem-se o indicativo de dois 
a três dias o período de estada da maioria dos turistas de lazer (33%) e de negócios (41%). 
Por volta de 22% dos turistas de lazer ficam mais de sete dias na cidade, enquanto apenas 
13% dos turistas de negócios ficam esse mesmo período. Um dia é o segundo tempo de per-
manência citado para turistas de negócio (cerca de 13%), conforme mostra o Gráfico 7.20. 

gráFiCo 7.20 – tempo de estada em Brasília dos turistas entrevistados
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Gráfico 7.19 – Forma de organização de viagem dos turistas entrevistados 

   
   Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

 

7.2.2.2 Tempo médio de permanência em Brasília 

Quanto ao tempo médio de permanência na Capital Federal, tem-se o indicativo de 
dois a três dias o período de estada da maioria dos turistas de lazer (33%) e de 
negócio (41%). Por volta de 22% dos turistas de lazer ficam mais de 7 dias na cidade, 
enquanto apenas 13% dos turistas de negócios ficam esse mesmo período. Um dia é 
o segundo tempo de permanência citado para turistas de negócio (cerca de 13%), 
conforme mostra a Gráfico 7.20.  

Gráfico 7.20 – Tempo de estada em Brasília dos turistas entrevistados 

 
Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

 

 

 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010
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7.2.2.3 PRETENSãO DE VISITA ÀS RAS FORA DO EIXO CENTRAL (RA I – PLANO PILOTO  
 DE BRASíLIA)

Cerca de 60% dos turistas de lazer entrevistados não pretendem visitar as Regiões Ad-
ministrativas fora do eixo central (RA I – Plano Piloto de Brasília), quantidade semelhante 
dos turistas de negócios (59%).  Entre os turistas que intencionam visitar alguma  RA fora 
do eixo central, 34% representam os turistas de lazer e 21% os turistas de negócios, como 
mostra os Gráfico 7.21.

gráFiCo 7.21 – perCentual de turistas Que intenCionam visitar alguma ra  
Fora do eixo Central de Brasília

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  
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7.2.2.3 Pretensão de visita às RAs fora do eixo central (RA I – Plano 
Piloto de Brasília) 

Cerca de 60% dos turistas de lazer entrevistados não pretendem visitar as Regiões 
Administrativas fora do eixo central (RA I – Plano Piloto de Brasília), quantidade 
semelhante dos turistas de negócios (59%).  Entre os turistas que intencionam visitar 
alguma  RA fora do eixo central, 34% representam os turistas de lazer e 21% os 
turistas negócios, como mostra as Gráfico 7.21. 

Gráfico 7.21 – Percentual de turistas que intencionam visitar alguma RA fora do eixo central de 
Brasília 

 

 
           

Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

Segundo os dados da pesquisa de 2008 (CET-UnB), as Regiões Administrativas mais 
visitadas pelos turistas de negócios e os turistas de lazer são, respectivamente, 
Taguatinga e Guará, como mostra o Gráfico 7.22. 

Gráfico 7.22 – Regiões Administrativas mais visitadas pelos turistas 

 

Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

%%

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

Segundo os dados da pesquisa de 2008 (CET/UnB), as Regiões Administrativas mais vi-
sitadas pelos turistas de negócios e os turistas de lazer são, respectivamente, Taguatinga e 
Guará, como mostra o Gráfico 7.22.
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gráFiCo 7.22 – regiões administrativas mais visitadas pelos turistas

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

7.2.2.4 TIPOS DE ATIVIDADES REALIZADAS EM BRASíLIA PELO TURISTA DE LAZER

No sentido de identificar as atividades que os turistas de lazer desenvolvem no período 
de estada no DF, a pesquisa realizada em 2008, direcionou a estes turistas o questiona-
mento que indicou os seguintes resultados: City Tour (44,1%), Outros (17,2%), Caminha-
das (13,2%), Turismo Cultural (12,6%), Gastronomia (7%), Religião/esoterismo/misticismo 
(4%) e Turismo rural/ecoturismo (2%), como mostra o Gráfico 7.23.

gráFiCo 7.23 – tipos de atividades mais realizadas pelos turistas

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010
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7.2.2.5 EXISTêNCIA/TIPO DE ACOMPANHAMENTO NA VIAGEM À BRASíLIA

Na viagem ao Distrito Federal, a maioria dos turistas de lazer e de negócios viajaram 
sozinhos, representando, respectivamente 36% e 61%. A viagem na companhia de fami-
liares é indicada por 27% dos turistas de lazer, enquanto os turistas de negócios executivos 
de empresa tem 28% para a mesma opção, conforme o gráfico 7.24.

gráFiCo 7.24 – existênCia/tipo de aCompanhamento na viagem a Brasília

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010

7.2.2.6 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO EM BRASíLIA

Novamente buscando indicativos de oportunidades, os dados qualitativos disponíveis na 
pesquisa realizada pelo CET/UnB (2008) permitiu apontar para alguns traços gerais no que 
se relaciona aos serviços e equipamentos de agenciamento.

Como foi visto na análise dos dados referentes à pesquisa de Demanda Turística, os turis-
tas de lazer utilizaram relativamente pouco os serviços e equipamentos de agenciamento 
para organizar a sua viagem. No geral, identificaram como oportunidades para o Setor a 
melhoria de preço das passagens, oferecimento de city tours, e especialização de agências 
de Turismo com serviços especiais. 

Em linhas gerais, os turistas de negócios apontaram algumas oportunidades para a cate-
goria de serviços e equipamentos de agenciamento. Dentre essas oportunidades é citada 
a possível integração do Turismo de Brasília e o Turismo de Goiás, com pacotes promocio-
nais para visitantes acompanhados por amigos, além da melhoria dos preços.
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Quadro 7.15 – Falas dos turistas Quanto aos serviços e eQuipamentos de agenCiamento

Fonte: CET/UnB, 2008

7.2.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 A AGencIAmenTo 

A presente análise busca estruturar uma leitura através das falas de representantes de operado-
ras e organizadoras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito Federal e de agen-
tes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, acerca dos serviços prestados ou 
relacionados às agências de receptivo, emissivo e consolidadoras de Turismo do Distrito Federal. 

7.2.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE OS SERVIçOS DE AGENCIAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Com relação aos operadores e organizadores do Turismo nacional, aqui denominados 
de agentes da cadeia produtiva do Turismo do País, a fala dos entrevistados demonstra a 
necessidade de ampliar a divulgação do destino e a baixa procura por parte da demanda, 
o que dificulta a comercialização e manutenção de produtos do destino Brasília disponí-
veis nas vitrines das grandes operadoras. 

“... a gente não tem essa questão de estar com pacotes para cá, para Brasília, a gen-
te já, inclusive aproveitando agora o aniversário de 50 anos de Brasília, tentamos 
fazer alguma coisa e tal, mas a gente vê que nesse período, não  há movimento de 
vir para Brasília. [...] Nós já tentamos por algumas vezes fazer alguma coisa, sempre 
que tem algum atrativo a mais na cidade [...] mas não tem um resultado de venda.”

“Falta isso, um pacote que fica, assim, sem muito atrativo, você lança, você faz, 
tenta divulgar, aquela coisa toda, mas não tem retorno. Falta em Brasília algo 
que chame a atenção para as pessoas virem para cá. Só o fato de ser a Capital, 
hoje acredito que não é mais... É uma cidade diferente, lógico, vale a pena 
vir para cá e conhecer e tal, mas vai ficar aquela estória, vai passar por aqui.”

No que diz respeito a futuros investimentos e à manutenção da comercialização do 
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destino Brasília, constata-se na fala dos entrevistados interesses mais direcionados à explo-
ração do mercado emissivo local do que ao receptivo. Apenas um dos entrevistados expôs 
investimentos em receptivo como uma oportunidade a ser desenvolvida.  

“...Nós temos intenções de abrir uma filial da operadora ou em Brasília, ou 
em Goiânia. Está no nosso plano de crescimento. Para isso eu preciso ir lá, 
fazer uma pesquisa de mercado. Então, nesse aspecto nós vemos uma opor-
tunidade boa de trabalhar localmente. Não para receber pessoas.” 

“Um serviço mais especializado em receptivo. Uma empresa de receptivo 
mais qualificada. Acho que o fator humano, a capacitação, a conscientização 
das pessoas é importante para isso também. Não só a questão da infraestru-
tura, mas também do fator humano.”

Poucos foram os momentos em que o discurso dos entrevistados demonstrou a ação 
direta das agências ou a percepção do mercado nacional, com relação à comercialização 
direta do destino Brasília como de boa rentabilidade, principalmente quando comparado 
à comercialização de outros destinos. Cumpre destacar que os dados fornecidos por uma 
das operadoras entrevistadas, conforme citação abaixo, se refere ao mercado corporativo.

O mercado de lazer foi apontado como de pouca competitividade nacional. No entan-
to, observa-se que embora já se constate a comercialização do destino, principalmente 
vinculada ao mercado corporativo, na visão das operadoras, poderia existir muito mais.

“Então, o destino que a mais vende, que é Salvador, comparado com Brasília, 
dá entre 18% e 15% a participação de Brasília. E isso é só uma referência.” 

“Realmente, Brasília não tem uma venda expressiva, tem aqui algum grupo que 
vem, que é algum evento que as agências nos pedem, mas não é o que a gente 
vende dia-a-dia, não existe essa venda diária.”

“Há comercialização. Poderia ser muito maior, poderia ser muito melhor, po-
deria ser diferente. [...] Desde sempre a (operadora) trabalha com todos os 
destinos, desde o início da empresa.”

Dentre as razões apontadas para a baixa comercialização do destino Brasília, de acordo 
com um dos entrevistados, estão os altos preços e a baixa divulgação do destino, relacio-
nados à oferta de lazer, não ao Turismo de negócios. 

“Eu acredito que, pelo preço, é um pacote caro, as diárias dos hotéis são ca-
ras; quando eu falo na operadora, eu olho totalmente pelo lado do lazer, que 
eu não trabalho com o corporativo. [...] Por ser um lazer caro, o pacote fica in-
viável. É, então, acho que é isso que falta para gente estar comercializando.” 
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“Sim, a gente sempre tenta, tem alguma coisa diferente na cidade, a gente corre 
e faz alguns roteiros, tenta trazer eventos para cá. Quando é grupo, a gente está 
sempre tentando mobilizar e fazer alguma coisa e tal. Não temos demanda, 
[...] Acredito em uma divulgação fora daqui. Eu viajo bastante e não vejo uma 
propaganda de Brasília fora daqui, em outras capitais como se vê aqui as pro-
pagandas do nordeste, Bahia, Ceará [...] Eu nunca vi na televisão, eu estando 
fora de Brasília, ou num outdoor, ou numa revista aquele apelo, vem para cá, 
fazer alguma coisa.”

Além da falta de divulgação, outro fator que aparece na fala dos entrevistados quando 
se trata da baixa comercialização do destino Brasília, é a falta de articulação do mercado 
local com as operadoras nacionais. 

“A falta de divulgação. A parceria com os próprios operadores, agências, ou 
ter iniciativas, como: “Vamos fazer um fan tour promovendo...”. Eu nunca 
vejo esse tipo de ação. Coisa que para a gente é comum em outros destinos. 
E, lá, eu não vejo nenhum incentivo que envolve secretaria, governo, em-
presas dos setores, não vejo isso. Sempre nos procuram, ou nós procuramos, 
para esse tipo de ação.”

“Ameaça é a falta de parceria, não só secretaria, mas de todos: hotelaria, re-
ceptívo. É um relacionamento diferente do relacionamento de hotelaria no 
Nordeste, no Rio, no Sul.”

As operadoras entrevistadas relatam que a falta de incentivo dos órgãos que trabalham 
a promoção do Turismo é uma das maiores dificuldades a ser enfrentada. No sentido de 
estabelecer esse enfrentamento às dificuldades existentes, há recomendações, por parte 
dos entrevistados, que apontam para a necessidade de um fortalecimento da articulação 
do mercado local com o mercado nacional, o que afeta também a motivação das opera-
doras em explorar a comercialização do destino. 

“Ter uma maior proximidade. Eu falo das operadoras e das agências também, 
criar incentivos para que o Setor veja Brasília como um destino turístico no 
sentido total da palavra. Então, eu continuo achando que o fator mídia, par-
ceria, apresentar projetos, sentar com operadores, agências, hotel, ver, ouvir 
e que também é o que está sendo feito agora, não deixa de ser, mas procurar 
estar mais próximo do Setor.”

“A questão de desenvolver mais as parcerias, eu acho que isso é fundamental, 
o nosso trabalho hoje é totalmente voltado para isso. O foco em parcerias, 
no trabalho no conjunto, ajuda mútua. [...] Parceria com os fornecedores, 
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por exemplo, uma campanha de mídia como partida. Um projeto que se 
apresente que tenha aprovação e tenha um investimento institucional que 
se trabalhe a parte comercial e o institucional faça sua parte. Porque a gente 
não pode fazer um institucional. Para isso precisa do apoio da secretaria. Seja 
para fazer um evento para divulgar. Eu nunca vi, em São Paulo, um evento 
promovendo Brasília, por exemplo. Nunca vi no Rio Grande do Sul um even-
to promovendo Brasília. Ou em Curitiba, enfim, nas cidades que a gente atua 
mais. Nunca vi. Pode até ser que tenha. Mas aqui em São Paulo, chega a ter 
quatro eventos num dia. Amanhã tem um evento do Ceará. [...] Promovendo 
o destino. Não vejo ações como essas, a não serem participações tímidas em 
feiras como “Salão do Turismo”. Ai existe alguém da secretaria, mas normal-
mente não são pessoas que estão abertas, estão ali só para realizar seu papel 
para entregar folhetos, e você senta para conversar e propor alguma coisa e 
não evolui. Essa é a visão que eu tenho do institucional.”

É possível constatar, com base nas entrevistas, que o setor de agenciamento e a comer-
cialização do destino Brasília pelas operadoras nacionais tem forte dependência da ação 
dos órgãos públicos, no que diz respeito ao apoio à categoria, sendo importante o forta-
lecimento dessa articulação institucional e de uma maior promoção global do destino. A 
continuidade do apoio do Poder Público para o fortalecimento dessa articulação é vista 
como fundamental para incentivar o desenvolvimento do Turismo local e promover novos 
investimentos no Turismo.

7.2.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE OS SERVIçOS DE  
 AGENCIAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Um dos fatores de maior dificuldade para a ampliação das atividades turísticas na Capi-
tal Federal está relacionado, segundo a fala dos guias entrevistados, à falta de divulgação 
interna e externa das potencialidades locais. O grande esforço das agências de Turismo 
em todo o País tem sido direcionado à venda dos roteiros de sol e praia, dificultando a 
ampliação da atividade em locais como o DF. 

Dessa maneira, o primeiro trabalho a ser realizado e incentivado pelo Ministério do Tu-
rismo seria o de promover, divulgar os roteiros, as atividades e a história do destino. Essa 
fala ganha maior destaque quando se trata do turista internacional. 

“É uma cidade que não foi feita por fazer, ela foi pensada, ela foi planejada, 
ela tem uma estrutura boa, tem prestadores de serviços, muitas vezes eles 
só precisam de alguma orientação para melhorar uma coisa aqui ou ali, mas 
a cidade em si oferece coisas maravilhosas. E a própria história da cidade é 
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muito envolvente (...) e além de tudo é a Capital do País. Então, acredito que 
as pessoas têm que colocar isso na mente das outras pessoas que estão em 
outras capitais e que queiram conhecer a Capital do seu País, porque todo 
mundo quer conhecer Londres, todo mundo quer conhecer Paris, todo mun-
do quer conhecer Roma, por que não conhecer Brasília?”

“Por falta de informação, por falta de uma política mais adequada de promo-
ção da cidade, por desconhecimento. É um absurdo. As pessoas não conhe-
cem Brasília. As pessoas não sabem o que tem aqui. Eu falo isso com toda a 
segurança porque estou cansado de ouvir turistas que chegam aqui em Brasí-
lia, brasileiros e estrangeiros, e falam assim: “Puxa... Me falaram que aqui não 
tinha nada... No entanto estou vendo muita coisa bacana...”

“Aquelas revistas que distribuem nos aviões (...). Podia ter tanta coisa sobre Brasília...”

“Porque até eu ouço muita reclamação de estrangeiros que procuram pacotes 
que incluam Brasília no roteiro e muitas vezes não encontram, eles têm que 
insistir, às vezes até comprar um pacote privativo para vir até Brasília, ou es-
perar determinada agência que vai ter uma saída numa data específica que 
inclua Brasília.”

“’O que você vai fazer em Brasília?’” Aí a pessoa fala assim: “Não, porque 
todo país que eu vou conhecer, eu faço questão de conhecer a capital...”. 
É ele que está impondo, não é a agência que está mandando, a bom grado 
para nós.“

“Tem muita gente que critica por criticar, sem fundamento, sem base. As-
sim, eu vejo que é uma competição dura com os outros destinos brasileiros, 
porque o turista internacional vem para o Brasil normalmente uma só vez, 
raramente vai voltar, então ele quer conhecer o máximo possível de localida-
des enquanto está aqui, e Brasília sempre fica meio que relegada a segundo 
plano. Apesar de que, cada vez mais, tem aumentado a importância. Eu noto 
que as pessoas têm, [...] procurado, pelos que vêm e dizem: “Ah, eu me lem-
bro quando estávamos na escola e Brasília foi inaugurada; sempre tive Brasília 
em mente desde a época de escola, agora estou transformando em realidade 
esta minha visita aqui, e tal”. Então, Brasília já é um ícone, dentro dos atrati-
vos mundiais de visitação, já tem uma marca.”

“O francês é altamente cultural. O francês, o inglês, ou o holandês... Quer 
dizer, quem vem para cá, vem porque bateu o pé para vir. Porque Brasília é 
cortada. Se você for a qualquer agência de Turismo e disser: “Eu quero ir a 
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Brasília”, eles te perguntam, imediatamente: “Por quê?” “Para que?” Então, 
essas pessoas dizem: “Porque eu quero ir a Brasília!” E normalmente são de 
mais idade. Por quê? Porque vivenciaram na sua escola, na sua faculdade, ou 
no seu momento, alguma coisa... Escutaram alguma coisa sobre Brasília e eles 
querem ver.” 

A Capital Federal é apresentada como um local de grandes potencialidades a ser explora-
do. Um local que reúne Turismo cívico, arquitetônico, jurídico, histórico, cultural, místico e 
ecológico. A percepção-chave parece criar mecanismos de divulgação mais eficazes sobre 
o destino, que alcancem todo o País e que esses comecem, de fato, a ser comercializados 
por agências, com o incentivo a um maior tempo de permanência na cidade.

De modo geral, observa-se na fala dos guias satisfação com o serviço de receptivo, por 
muitas oportunidades de crescimento, desenvolvimento de novos roteiros e inovação nos 
produtos e serviços ofertados. Em termos de articulação entre a cadeia produtiva local e 
nacional, observa-se nos relatos colhidos diferentes opiniões, mas a maior parte considera 
a articulação regular. No entanto, reclamam da exclusividade de serviços com determina-
dos guias e da operação de agências “piratas” ou contratação de “guias piratas”. 

“...em termos de agências, mas eu acho que é um grupo de pessoas que estão 
aí unidas e procurando desenvolver um bom trabalho” 

“Está melhorando cada vez mais, está aumentando a concorrência. Existe até 
aquela associação, a Abare. Está aumentando a participação de agências na 
Abare. É uma experiência que está demonstrando que o Turismo está cres-
cendo. Apesar de toda a crise, está crescendo.”

“As agências de receptivos, eu acredito que são parceiras, assim, em dar opor-
tunidades para os guias profissionais. Aacredito também que grande parte de-
las só chama determinados guias. Então, tem que se ver isso, porque ele não 
oferece trabalho ao cicrano ou ao beltrano,  virou aquela parceria só com 
aquele guia. E no dia em que aquele guia estiver atendendo outros grupos? 
Eles vão deixar de atender? Então, eu acho que eles têm que nivelar essa ques-
tão contratação de serviços de guia, de dar oportunidade a outras pessoas.”

“É, as agências de receptivo hoje são em número reduzido e entrou muita gente 
aventureira, tem muita gente que não é agência fazendo trabalho de agência, 
como locadoras de veículos, e tem vários profissionais de atividades paralelas 
executando o serviço de agência, sem ter o preparo adequado para isso.”
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“Mas mesmo assim, eu sinto que eles contratam uns piratas de vez em quando. 
Entendeu? Ai, às vezes eu fico muito aborrecida. Outro dia contrataram um 
rapaz que falava francês no lugar de japonês [...] Aí, quer dizer, a agência é 
culpada dessa história. Eles colocam um guia pirata, digamos assim, que cobra 
um pouquinho menos e eles ganham muito em cima do próprio guia. Não 
pagam o que você pretende, o que você pediu, eles sabem o seu preço, que é 
determinado por eles também, aí eles pegam um pirata, pagam bem menos e 
ganham muito mais em cima dele. Isso é uma prática horrorosa, que eu acho 
terrível, mas há algumas agências que fazem isso.”

“[...] A gente já fez um monte de fan tour aqui. Trazer as agências do Rio para cá, 
ou de Salvador, ou de Recife, ... Fazer um fan tour ao contrário. Seria uma coisa 
boa. Tanto das agências como de alguns exemplares de guias. Sabe por que? Por-
que eles talvez vissem onde estão pecando. As agências daqui, às vezes eu falo 
para alguma: “Olha, tem brecha, a empresa tal me pediu. Você pode ir lá e pegar.” 
Eles não querem brigar uns com os outros. E eu falo: “Gente, isso não é brigar, isso 
é concorrência!” É concorrência, é abrir novos campos. Mas parece que eles fize-
ram um acordo entre eles. Então, se você fizer um fan tour, a agência de cá, que 
está sendo mal-atendida do Rio de Janeiro vai olhar. “Opa, tem outras agências lá, 
eu vou tentar testar”. Aí não vai ter aquilo de eu sair de lá, para entrar, para tomar. 
Vai ter aquilo desta agência testar o serviço, para conhecer.“

“Eu acho assim que nós temos várias agências que têm um bom receptivo 
aqui em Brasília. Mas também, ela precisa explorar mais, porque eles estão 
muito no roteiro aqui, o panorâmico, todo Eixo Monumental, e no Turismo 
cívico, e há muitos mais roteiros que podemos explorar. O Lago Paranoá é 
excelente para fazer aqueles passeios de barcos com os turistas; e uma op-
ção para o turista que fica aqui, principalmente o turista que vem a eventos,  
fazer um passeio no Lago. Então, eu acho que falta eles explorarem mais os 
receptivos aqui em Brasília.”

Por fim, são indicadas pelos guias oportunidades para o setor de agenciamento inovar e 
diferenciar seu leque de produtos, conquistando um público maior e ampliando a comer-
cialização do destino como um todo. 

“Eu chamo atenção que tinha que ter um receptivo noturno, que colocasse 
essa proposta para o turista para ir a um barzinho, a levar, buscar, entende? 
Assim, seria uma proposta legal, porque o táxi é muito caro, e é perigoso a 
noite, porque eles acham que Brasília é muito vazia a noite. Outra proposta 
dentro do receptivo: deveria de ter um bombeiro para prestar os serviços de 
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primeiros socorros. Fico questionando porque que não tem. Nós temos opor-
tunidade de dar um bom serviço e não tem, principalmente à noite, no final 
de semana quando o turista não tem o que fazer na cidade.”

7.2.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM À CADEIA PRODUTIVA DO  
 TURISMO FALAM SOBRE OS EQUIPAMENTOS E SERVIçOS DE AGENCIAMENTO 
 DO DISTRITO FEDERAL

As agências de Turismo no Brasil, segundo os entrevistados, não vendem o destino Brasí-
lia. Não há uma percepção das agências quanto à importância e potencialidade da visita, 
de um tempo maior de permanência. Se tal afirmação recai sobre a avaliação do trabalho 
de agências, ela é muito maior para a população em geral que não teria chamariz especial 
para visitar a Capital, salvo por possuir esse “título”. 

“Nós queremos vender o quê? Essa é a primeira coisa que nós temos que 
pensar. Então, nós temos que vender restaurantes internacionais, o povo fa-
lando inglês, em espanhol, português, nós temos que vender essa culinária 
internacional, que ela também é de fundamental importância, nós teremos 
que vender a nossa Catedral, vender o nosso museu. (...)”

“Você tem que tornar conhecida, clara, aberta, mas não só para uma camada, 
tem que informar para toda uma sociedade e isso depende de investimento, 
depende de gente, depende de uma série de coisas (...)”

“Nós temos que mostrar Brasília aos olhos do mundo. E para mostrar Brasília, 
temos que mandar para todas as agências de viagens do mundo, para todos 
os ministérios, de Cultura, de Turismo, para todos os municípios, não só dos 
países europeus, mas também da Ásia, da África, e entregar a eles também a 
oportunidade de conhecerem visualmente Brasília. Certamente vai despertar 
mais interesse neles (...)”

Os agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, tecem diversas crí-
ticas à forma como vem sendo conduzida a comercialização do destino para os turistas, 
tanto na concepção de roteiros, como no direcionamento da oferta a poucos segmentos 
do Turismo. Nota-se, nesse sentido, algumas recomendações de maior aproveitamento do 
potencial místico, ecológico, de lazer e, em geral, das demais RAs e de cidades do Estado 
do Goiás, localizadas relativamente próximas ao DF. 

“Bom, a questão empresarial a gente observa que tem sido ainda muito tími-
da. Há poucas empresas que exploram os passeios turísticos [...] E é sempre 
assim: ali no centro da cidade, no Congresso Nacional, na Catedral, na Torre, 
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aquele centro político ali. E aí eles esquecem que existe toda uma gama de 
outros atrativos até mesmo dentro da cidade e do Entorno, distanciando um 
pouco, que passam desapercebidos. Alguém que vem a Brasília, a imagem 
que ela leva é do Congresso Nacional e da Catedral. Esquece que aqui nós 
temos uma diversidade enorme de religiões, de templos, e que o que é mais 
interessante, que todas elas convivem harmoniosamente. Esquecem que nós 
temos inúmeros atrativos naturais, Chapada dos Veadeiros, Chapada Impe-
rial, até mesmo aqui para o lado do Goiás, águas quentes, Cristalina, muitas 
coisas estão no Entorno de Brasília e também não são exploradas. E aí quando 
se fala em Brasília, a única ideia que se tem é o Congresso Nacional e a Cate-
dral. Então, eu acho que o sistema empresarial deveria focar um pouco mais 
nessa outra diversidade...”

“Eu vejo também como uma oportunidade de investimento para os empre-
sários iniciativas que trabalham com os estudantes. Tem esse projeto do Con-
vention, mas outros também podem estar trabalhando isso, então os em-
presários aproveitarem e enxergarem nessa vinda desses estudantes, de que 
forma podem estar fazendo com que os serviços deles sejam melhor aprovei-
tados, ah, tem um passeio de barco no Lago, como é que eu posso encaixar 
isso dentro do roteiro? Isso não está hoje no roteiro que a gente vende. Como 
é que a gente pode estar aproveitando um passeio de barco dentro do roteiro 
“Brasil visita Brasília” ou o roteiro cívico/patriótico, então assim, eles enxerga-
rem também as oportunidades que existem nos arredores daqui de Brasília, 
como as propriedades rurais, o ecoturismo, o Turismo rural que tem aqui 
também bem próximo. Então, que eles possam estar também reconhecendo 
esses produtos, que já que são produtos turísticos, estar também dentro dos 
seus catálogos de comerciários. O receptivo poderia trabalhar mais, eu vejo 
uma oportunidade muito grande, principalmente para o receptivo.”

“Essa é uma outra falha que nós temos, porque normalmente, quando pensam 
em vender Brasília, pensam em vender Brasília no Aeroporto. E aqui não adian-
ta vender porque a pessoa já está com a passagem de volta comprada, já está 
com o hotel reservado, a mala dela está feita para um dia ou dois. O que nor-
malmente qualquer um de nós faz, quando viajamos para qualquer congresso? 
Via de regra, a gente leva um acompanhante e ficamos dois ou três dias a mais 
do que o período do Congresso. É assim que se faz em Salvador, no Rio, em 
Fortaleza. Em Brasília, a pessoa chega de manhã e quer ir embora à noite. E 
nós temos, em um raio de 100km, 150km, uma série de belezas que podem 
ser visitadas e não estão sendo exploradas. Mas, como isso pode ser vendido? 
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Lá no emitivo, não no receptivo. Tem que ser vendido lá São Paulo, em Belo 
Horizonte, no Rio. Ou seja, em todo lugar fora de Brasília. Aqui em Brasília não 
adianta. Ele já chegou e já está com o destino certo de volta.“

Há também, por parte deste segmento, crítica a respeito da articulação das agências 
com outros profissionais e setores da cadeia produtiva, como os guias de Turismo e os re-
cepcionistas do setor de hotelaria em geral. Ademais, a forma como Brasília estaria sendo 
comercializada por alguns agentes acabaria por prejudicar a comercialização e a satisfação 
dos turistas que visitam a Capital. 

“Ao mesmo tempo em que a cadeia produtiva é muito no ‘vamo vê’, no 
operacional mesmo, no dia-a-dia eles são cada um por si e Deus por todos, 
eles trabalham de uma forma desarticulada, sempre querendo tirar vantagem 
de um segmento em cima do outro. Por exemplo, a gente tem um problema 
de guias que querem fazer agenciamento, de agências que querem trabalhar 
com o guia pagando um preço lá em baixo, que é simplesmente um dos ato-
res principais do processo...”

“Tem os hotéis também que você trabalha com o receptivo ou com o recep-
cionista, que agencia os passeios turísticos, ganhando não sei quantos por 
cento em cima disso, que é o que faz realmente o salário dele valer a pena, 
porque tem um salário muito ruim. Então, ele agencia e passa o preço final 
para o turista muito alto, o turista começa a achar que os passeios em Brasília 
não prestam, porque cobra-se muito alto por um passeio que iria valer a me-
tade do preço, normalmente. Aí, com isso, as agências de receptivo vendem 
pouco, e o que vendem, eles vêem o dinheiro deles ficar lá com o receptivo.”

Contudo, boas oportunidades para as agências de receptivo são apontadas a partir da 
necessidade de ampliar a oferta, a qualidade e a variedade do que vem sendo comercia-
lizado. Em paralelo à possibilidade de crescimento para o receptivo, observa-se vantagens 
para explorar o Turismo emissivo em Brasília devido ao alto índice de qualidade de vida e 
ao alto rendimento salarial da população concentrada no Plano Piloto e nas RAs próximas, 
a exemplo do Lago Sul, Park Way, entre outras. 

“Nós temos aí uma projeção de que nos próximos cinco anos teremos um 
crescimento da ordem de 100% na área de Turismo nacional, e Brasília, por 
ser uma cidade que ainda é carente de um Turismo receptivo, tem muito a 
ser explorada, mas ela é bem forte no Turismo emissivo. Devido ao alto poder 
aquisitivo da sua população, hoje pode-se considerar que o segundo mercado 
emissivo do Brasil é Brasília.”
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“O pessoal de agência de viagens e Turismo também está investindo em tec-
nologia, mas quem não for acompanhando esta evolução vai começar a ser 
esmagado, e grandes operadoras vão passar a ocupar esse cenário turístico 
do Distrito Federal. A gente já vê aí entradas de algumas operadoras de fora 
que estão se estabelecendo na cidade, e isso pode tornar o segmento mais 
competitivo.”

É relatado, ainda, como um importante limitador na atuação das agências de receptivo 
do DF, a legislação vigente, que impede o aproveitamento dos recursos e atrativos turís-
tico localizados fora do DF, mas ainda próximos da Capital, por meio de vans e veículos 
pequenos. 

“Por exemplo, na questão do receptivo nós temos uma série de leis que im-
pedem, por exemplo, uma van de levar um pequeno grupo de turistas a Pire-
nópolis. É proibido. Você só pode viajar com um grande ônibus, quer dizer, 
isso é inviável na versão do custo final para o passageiro, o turista. Então, nós 
temos uma série de problemas, uma série de leis que, no nosso entendimento 
é pura e simplesmente administrativo.” 

7.3 seRVIÇos e eQuIPAmenTos de hosPedAGem 

Ramo essencial para o Turismo, os serviços e equipamentos de hospedagem têm tido 
um desempenho bastante favorável no Brasil, registrando elevação do faturamento na 
faixa compreendida entre 12,0% e 23,5% no período de 2004 a 2008 (Brasil, 2010). 

A base conceitual do Ministério do Turismo define a categoria de meios de hospedagem 
como os serviços remunerados prestados por estabelecimentos que oferecem alojamento 
e outros bens necessários ao conforto do hóspede, como recepção, guarda de bagagem, 
conservação, manutenção, arrumação e limpeza das áreas, instalações e equipamentos etc. 

O setor de meios de hospedagem no Brasil caracteriza-se por pequenas e médias em-
presas que integram um grande segmento do estrato da economia brasileira e exercem 
um significativo papel como geradoras de renda e de empregos (Maehler e Luck, 2008). 
Trata-se de um elemento fundamental para o Turismo uma vez que em seu próprio con-
ceito estabelece-se a prerrogativa do pernoite do turista no local de destino.

Como qualquer outra atividade econômica, a hospedagem, como provedor de serviços, 
precisa satisfazer às necessidades de vários tipos de clientes. Conhecer bem esse turista é 
importante para o sucesso de qualquer empreendimento. Nesse sentido, aspectos como 
o tempo de permanência, o tipo de hospedagem e o grau de satisfação dos turistas é es-
sencial para  o sucesso nesse  Setor.
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7.3.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Na base cadastral do CET/UnB constam 224 empreendimentos classificados como “serviços e 
equipamentos de hospedagem”. Entre os empreendimentos classificados estão: (1) Albergue;  
(2) Apart Hotel/Flat/Condotel; (3) Cama e café; (4) Camping; (5) Hotel de lazer/Resort;  
(6) Hotel fazenda; (7) Hotel histórico; (8) Hotel/ Hotel urbano; (9) Motel; (10) Pousada. 

Entre todas as categorias apresentadas, observa-se que 33,9% dos empreendimentos de 
hospedagem estão concentrados no Plano Piloto de Brasília, o que equivale, em números 
absolutos a 76 estabelecimentos (Gráfico 7.25). 

gráFiCo 7.25 – tipos de hospedagem na ra i Brasília

 Fonte: CET/UnB, 2010

Nas RAs fora do eixo central de Brasília, Taguatinga desponta como segunda Região Ad-
ministrativa em oferta hoteleira, com 33 empreendimentos (14,7%) do empreendimentos, 
seguido pelo Núcleo Bandeirante, com 29 estabelecimentos (12,9%); Planaltina repre-
senta 6,25% do total de empreendimentos cadastrados. Brazlândia e Sobradinho, nesse 
sentido, recebem destaque pela oferta de meios de hospedagem em área rural (Turismo 
rural), como mostra o Gráfico 7.26.
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gráFiCo 7.26 – distriBuição espaCial por tipo de hospedagem nas ras 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010

De acordo com os dados da Base Cadastral, há, ainda, uma concentração na região 
central de Brasília, quanto ao número de unidades habitacionais54 existentes no Distrito 
Federal. Por um lado, este é um fator que facilita o deslocamento para os turistas que vêm 
à Capital Federal, mas, ao mesmo tempo, tem inviabilizado a efetivação de um plano de 
expansão rápida do setor, que hoje conta com  aproximadamente 6.491 unidades habita-
cionais no Plano Piloto de Brasília, seguido por Taguatinga, com 262 unidades habitacio-
nais (Quadro 7.16).

54 Segundo Petrochi (2003, p. 22), as unidades habitacionais são definidas a partir dos regulamentos dos meios de hospe-
dagem da Embratur “como espaço destinado à utilização pelo hóspede, para seu bem-estar, higiene e repouso”.
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Quadro 7.16 – número de unidades haBitaCionais por ra

 Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
 Nota: Foram inseridas no quadro apenas as RAs que possuem unidades habitacionais.

Muitas RAs não possuem equipamentos de hospedagem, revelando um possível cami-
nho para a expansão da rede hoteleira da cidade, tendo em vista os grandes eventos que 
serão realizados no DF nos próximos anos. Os meios de hospedagem alternativos e de 
menor impacto podem ser uma saída para a expansão desses equipamentos nas RAs fora 
do eixo central, principalmente naquelas mais próximas ao centro da Capital Federal , 
como as cidades do Cruzeiro e do Guará. 

No Plano Piloto de Brasília, chama a atenção a situação irregular que se encontravam as 
pousadas que  funcionavam na Avenida W3 Sul (quadras 700 55), parte da área tombada 
da cidade. A princípio, não deveria haver, nesta localidade, empreendimentos comerciais, 
o que resultou na  interdição desses empreendimentos pelo Governo do Distrito Federal, 
com base em decisão judicial. Porém, segundo reportagem feita pela Rede Globo, exibida 
no DF-TV, em 20 de Agosto de 2009. 

“O lacre na porta mostra que o local foi interditado pela Agência de Fiscaliza-
ção do governo. Mas de acordo com os fiscais, a pousada voltou a funcionar. 
Pelo interfone, uma pessoa negou o funcionamento”, mostrando que estes 
empreendimentos continuam a funcionar de forma clandestina  no centro da 
Capital Federal”.

55 A lógica de localização no Plano Piloto de Brasília se diferencia das demais cidades brasileiras, a partir de um sistema 
cartesiano. O Plano Piloto de Brasília é dividido a partir dos pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. As quadras 700, 
assim como as demais quadras ímpares (100, 300, 500 e 900) estão localizadas no eixo W (Oeste).
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7.3.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA 

A categoria referente a hospedagem também teve dados coletados na pesquisa de de-
manda, realizada pelo CET/UnB (2008). Estes viabilizaram a análise descritiva da percep-
ção dos turistas de lazer e ao turista de negócios no que tange: à localidade de hospeda-
gem; à valiação destes diferentes perfis de turistas quanto ao atendimento nos hotéis, flats 
e pousadas; a avaliação quanto aos valores cobrados e também quanto à hospitalidade.

7.3.2.1 LOCALIDADE DE HOSPEDAGEM DO TURISTA EM BRASíLIA

Os hotéis foram apontados pela pesquisa do CET/UnB (2008) como os locais em que 
os turistas de negócios se hospedaram em Brasília com maior frequência, representando 
mais de 50%. O mesmo valor é apresentado para a opção “casa de amigos e familiares”, 
por parte dos turistas de lazer.  

A segunda opção mais indicada aponta uma inversão em relação à primeira: para os turistas 
de lazer, em segundo plano está a hospedagem em hotéis, com cerca de 29%; para os turis-
tas de negócios, 20% indicam a hospedagem em casa de amigos/familiares (Gráfico 7.27);

gráFiCo 7.27 – loCais Que os turistas FiCaram hospedados em Brasília

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
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7.3.2.2 AVALIAçãO DO ATENDIMENTO DOS HOTÉIS, FLATS E POUSADAS

Cerca de 50% dos turistas de lazer não explicitaram opinião acerca de hotéis, flats e 
pousadas, possivelmente pelo fato de que a maioria optou por se hospedar na casa de 
parentes e amigos. Entre os que opinaram, pouco mais de 25%, as hospedagens foram 
consideradas boas. 

Já em relação aos turistas de negócios, a grande maioria considerou os hotéis disponíveis 
bons (43%), mas ainda um número significativo (22%) não soube responder (Gráfico 7.28).

gráFiCo 7.28 – opinião do turista Quanto ao atendimento nos hotéis, Flats e pousadas

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

7.3.2.3 AVALIAçãO DOS VALORES COBRADOS EM HOSPEDAGENS

Com relação ao preço, foi apontado que 27,9% dos turistas de negócios consideraram 
o preço dos hotéis regular, e 21% o consideraram bom; no entanto, uma porcentagem 
significativa não soube responder a questão, 24,7%. Apenas 12% dos turistas de negócios 
avaliaram de forma negativa, considerando ruins/altos os valores cobrados em hospeda-
gem no DF (Gráfico 7.29).  
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gráFiCo 7.29. satisFação do turistas Com os preços CoBrados em hospedagens

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

Entre os turistas de lazer que utilizaram algum tipo de serviço de hospedagem no DF, 
19% consideraram bom os valores cobrados. Cerca de 50% dos turistas de lazer não apre-
sentaram uma avaliação sobre o preço cobrado pelos hotéis.

7.3.2.4 AVALIAçãO DA HOSPITALIDADE

A hospitalidade está relacionada ao “bem receber” o visitante em termos de serviços e 
equipamentos turísticos adequados para o seu bem-estar. De acordo com Dalpiaz et al, 
“o bem-receber compreende todos os esforços despendidos pelo poder público e pela 
iniciativa privada para fazer de um local uma grande atração turística”56.

Nesse contexto, a avaliação dos turistas de lazer e dos turistas de negócios quanto a este 
elemento é positiva, sendo de 45,9% e 51%, respectivamente, os que a consideram boa. 
A hospitalidade é considerada ótima por 26,5% dos turistas de lazer e 21,1% dos turistas 
de negócios, conforme gráfico 7.30.

56 DALPIAZ, Roni Carlos Costa; DAGOSTINI, Aline; GIACOMINI, Deisi Moares; GIUSTINA, Maria da Glória de Sousa 
Della. A hospitalidade no Turismo: o bem receber. Disponível em http://revista.ulbratorres.com.br/artigos/artigo18.pdf
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gráFiCo 7.30 – satisFação do turista Com a hospitalidade
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Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

 
 
7.3.2.5 Pontos Fortes e Oportunidades de melhorias no Turismos em 
Brasília 

Para a categoria referente aos serviços e equipamentos de hospedagens, os turistas 
de lazer que opinaram sobre os serviços e equipamentos de hospedagem 
observaram alguns aspectos negativos o que configurou alguns pontos fracos 
apontados pelos entrevistados. Entre eles os preços das hospedagens, principalmente 
quando comparados à oferta de serviços e atendimento nos estabelecimentos, além 
da falta de opções de lazer e entretenimento, e opções de diversão próximo aos 
equipamentos de hospedagem.  

No que se refere à irregularidade das pousadas da W3 Sul é identificado, a partir da 
pesquisa realizada em 2008, certo desconforto para alguns turistas de lazer; no 
entanto, mesmo com o embargo imposto a estes empreendimentos os visitantes 
continuam sendo recebidos de forma clandestina. A irregularidade aponta um 
entrave para desenvolvimento de hospedagem alternativa indicando um ponto 
fraco. Contudo, no caso das pousadas da W3 há questões relacionadas ao 
tombamento e mesmo a receptividade negativa da vizinhança que defende que esta 
área permaneça sendo apenas residencial. 

Com interesses e perspectivas diferenciadas, os turistas de negócios representam a 
grande maioria dos consumidores de serviços e equipamentos de hospedagem do 
DF. Para alguns, em termos de infarestrutura, a rede hoteleira e salas para eventos 
são ótimas, representando um ponto forte da categoria.   

Contudo, nem todos os turistas de negócios concordam que a rede hoteleira atende 
bem. Para alguns, os principais pontos fracos são: a qualidade das hospedagens, o 

% 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

7.3.2.5 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO EM  
 BRASíLIA

Para a categoria referente aos serviços e equipamentos de hospedagens, os turistas de 
lazer que opinaram sobre os serviços e equipamentos de hospedagem observaram alguns 
aspectos negativos o que configurou alguns pontos fracos apontados pelos entrevistados. 
Entre eles, os preços das hospedagens, principalmente quando comparados à oferta de 
serviços e atendimento nos estabelecimentos, além da falta de opções de lazer e entrete-
nimento, e opções de diversão próximas aos equipamentos de hospedagem. 

No que se refere à irregularidade das pousadas da W3 Sul, é identificado, a partir da 
pesquisa realizada em 2008, certo desconforto para alguns turistas de lazer; no entanto, 
mesmo com o embargo imposto a esses empreendimentos, os visitantes continuam sendo 
recebidos de forma clandestina. A irregularidade aponta um entrave para desenvolvimen-
to de hospedagem alternativa, indicando um ponto fraco. Contudo, no caso das pousadas 
da W3, há questões relacionadas ao tombamento e mesmo à receptividade negativa da 
vizinhança, que defende que esta área permaneça sendo apenas residencial.

Com interesses e perspectivas diferenciados, os turistas de negócios representam a gran-
de maioria dos consumidores de serviços e equipamentos de hospedagem do DF. Para 
alguns, em termos de infarestrutura, a rede hoteleira e salas para eventos são ótimas, re-
presentando um ponto forte da categoria.  

Contudo, nem todos os turistas de negócios concordam que a rede hoteleira atende bem. 
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Para alguns, os principais pontos fracos são: a qualidade das hospedagens, o valor cobra-
do e a falta de opções diversificada de hotéis, indicação obtida a partir das reclamações 
observadas na fala dos turistas de negócios.

Além de apontar os pontos fracos, os turistas de negócios apontaram opções de melho-
rias, indicando, inicialmente, oportunidades de investimentos. Dentre elas, citam-se aqui: 
aumentar as vagas nos hotéis, instalar meios de hospedagem próximos à Rodoferroviária 
de Brasília, ampliar a oferta de pacotes de lazer, entre outras. (Quadro 7.17)

 Quadro 7.17 – Falas dos turistas Quanto aos serviços e eQuipamentos de hospedagem
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Quadro 7.17 – Falas dos turistas quanto aos serviços e equipamentos de hospedagem 
 Turistas de lazer Turistas de negócios  

O
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N
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D

ES
 

“City tour nos hotéis.” 

“Melhor o acesso à reserva de hotel por 
telefone” 

“Hospedagem com o preço mais popular, com o 
mínimo de qualidade” 

 

“Menor preço nos hotéis” 

“Hospedagem poderia ser mais barata” 

“Aumentar vagas em hotéis” 

“Melhorar os hotéis.” 

“Sugestão de instalação de um hotel próximo à 
Rodoferroviária” 

“Os hotéis deveriam oferecer pacotes de lazer” 

“Aumento de vagas em hotéis, às vezes não se 
consegue vaga nos hoteis, nem com 15 dias de 
antecedência” 

“Reforma nos hoteis.” 

A
M

EA
ÇA

S “Regulamentação das pousadas” 

 

 

PO
N

TO
S 

  F
O

RT
ES

  “Boa rede hoteleira” 
“Salas estruturadas, salas ótimas” 
 

PO
N

TO
S 

FR
A

CO
S  “Falta disponibilidade de hotéis com preços para 

classe média” 

 “Falta diversão que não se vê perto dos hotéis e 
de pousadas” 

 

“Rede hoteleira defasada” 

“Os hotéis são bons ou ruins, não há meio termo.” 

“Má hospedagem” 

 

     Fonte: CET-UnB, 2008. 

 

7.3.3 Análise dos dados das pesquisas qualitativas 
com relação aos meios de hospedagem  
Neste momento tratando dos serviços e equipamentos de hospedagem, a leitura 
proposta visa qualificar os dados até o momento expostos a partir das falas de 
representantes de operadoras e organizadoras do turismo nacional, de guias de 
turismo locais do Distrito Federal e de agentes que se relacionam à cadeia produtiva 
do turismo no DF, acerca dos serviços e equipamentos de hotelaria existentes no 
Distrito Federal.  

Fonte: CET/UnB, 2008.
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7.3.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 Aos meIos de hosPedAGem 

Neste momento tratando dos serviços e equipamentos de hospedagem, a leitura pro-
posta visa qualificar os dados até o momento expostos a partir das falas de representantes 
de operadoras e organizadoras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito 
Federal e de agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, acerca dos 
serviços e equipamentos de hotelaria existentes no DF. 

7.3.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA DO  
 DISTRITO FEDERAL

Retoma-se a caracterização da Capital Federal como local de “negócios”, tendo em vista 
o destaque dado a esta representação por todos os entrevistados na amostra de operadores 
e organizadores do Turismo nacional, a saber, a infraestrutura hoteleira da cidade. O investi-
mento na área hoteleira parece ser imprescindível no DF, na perspectiva dos representantes 
das operadoras, também denominados de agentes inseridos na cadeia produtiva nacional. 

“[...] nosso negócio é o hotel business e Brasília está entre os três melhores 
destinos para o business [...] Há uma demanda natural dos nossos hóspedes, 
a gente tem mais ou menos, por ano, 2,5 milhões de hóspedes. Então, existe 
a procura natural por Brasília, temos como missão ter mais empreendimentos 
em Brasília, esse é nosso objetivo.”

“[...] é umas das melhores cidades, em termos de diária média. Você consegue 
vender acima de U$100,00 uma diária de um hotel superior, o que é muito 
bom e não é comum em São Paulo.”

 “O nosso empreendimento de Brasília sempre esteve entre as cinco melhores 
performances [...] de todos os hotéis. Então, se você colocar [todos os hotéis 
da rede no Brasil] na nossa mesa, ele vai estar entre o Top 5, tem mês que ele 
pode estar em 3º, 2º, 1º, 5º, mas em média ele nunca deixou de ser Top 5, 
“Top Five”.”

Vale salientar que aqueles que avaliaram positivamente esse serviço na cidade, refor-
çaram não conhecê-lo, mas comentam que já ouviram falar bem das acomodações. Por 
outro lado, muitos dos entrevistados hospedados em Brasília apontaram a existência de 
hotéis com boa estrutura, em paralelo a hotéis obsoletos. 
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“Eu vejo a hotelaria um pouco decadente em Brasília, mas deve ter um ou outro 
hotel que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer [...] Na verdade, não 
tinham bons hotéis para uma estadia de negócios ótimo, não é, não tem nada 
que realmente vislumbre.”

“Brasília tem alguns hotéis meio esquisitos.” 

 “Hoje Brasília tem uma infraestrutura [hoteleira] bem razoável, uma parte eu 
acho que precisa de reforma, você tem uma série de hotéis que já estão ul-
trapassados, fazendo uma análise competitiva. Há alguns de ponta, inclusive 
que capitalizam, trazem grandes eventos e fazem excelentes shows [...] então, 
a infraestrutura hoteleira, eu acho que hoje não tem esse equilíbrio como 
deveria para oferecer ao turista, seja estrangeiro, seja nacional.”

“[...] em determinados grandes centros de Turismo aqui no Brasil, você hoje 
tem uma oferta muito grande, não só quantitativa, mas qualitativa de hotéis 
que realmente atendem as necessidades do médio ao alto turista, do poder, 
em termos socioeconômicos. E eu vejo Brasília com uma disparidade nesse 
sentido. Eu vejo alguns hotéis excelentes que são de grandes redes que che-
garam em Brasília, como vejo outros com uma certa obsolescência, se eu tiver 
esse olhar competitivo.”

Outro indicativo recorrente gira em torno do questionamento quanto à capacidade da atual 
oferta hoteleira. De acordo com os entrevistados, esse Setor não comporta mais a demanda 
por hospedagem, principalmente no que diz respeito ao Turismo corporativo, de negócios. 

“É, sempre tivemos uma demanda de terça a quinta por conta dos parlamen-
tares, quando a cidade estava cheia. Mas aí, depois do Centro de Convenções 
ela está a semana inteira, então a gente fica preocupado com essa questão da 
Copa; vai se construir mais hotéis? Como é que vai ser nessa época? Porque 
hoje a cidade está lotada, você não consegue vaga em hotel algum, e não há 
um grande evento presente para justificar porque lotou a cidade.”

“No destino Brasília, de negativo, eu entendo o setor hoteleiro é um setor 
carente, tanto é que quando há eventos de médio porte, você já tem uma 
lotação praticamente total dos hotéis e tem que se deslocar pelo Entorno e 
outras adjacências. Acho que isso é um ponto fraco, e Brasília deveria se es-
truturar melhor e seria basicamente isso. Falando em Turismo, vamos dizer, 
executivo, seria basicamente isso.”
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 “A parte toda hoteleira hoje [...], se estiver acontecendo um evento, na cidade, 
não comporta mais outro. Você não consegue estar trabalhando aí com eventos 
de uma proporção maior, a cidade está sempre lotada [...] Eu acho que é por 
conta da quantidade de leitos que a gente tem na cidade.”

Também foram observados questionamentos no que se refere à insuficiência de acomo-
dações para atender uma possível demanda de turistas que venham conhecer a cidade 
e seu Entorno com outras motivações. A ausência dessa estrutura, por sua vez, dificulta a 
ação de operadoras na elaboração de pacotes promocionais, uma vez que os meios de 
hospedagem não encontram vantagens competitivas para reduzir suas tarifas.  

“Faltam hotéis, a gente trabalha com muitos destinos e vê que Brasília é um 
dos destinos mais caros que tem, e está faltando, por que? A procura hoje 
em relação ao [...] corporativo, na parte de eventos, hoje ela fica lotada a 
semana toda, então acho que esquecem do Turismo. Você vai negociar uma 
tarifa para fazer um pacote e não tem muito diferença. Então, Brasília é um 
destino caro.”

Tem-se um complicador marcante quanto ao interesse de receber uma demanda di-
ferente do perfil de business existente, ou seja, voltada para a ampliação do Turismo de 
lazer, cultural e histórico. As operadoras que fazem captação de eventos para o DF en-
contram dificuldade de  acomodar outros turistas, quando acontece alguma conferência 
maior na cidade, já que não existem vagas. 

Há um consenso, no entanto, quanto ao atendimento do Turismo nacional e internacio-
nal. Para os entrevistados, o DF não estaria pronto para atender uma demanda internacio-
nal, o que inclui a oferta hoteleira. 

“Nenhuma cidade brasileira está pronta, com exceção de São Paulo, para 
atender uma demanda internacional.”

“[...] Hoje, nenhuma cidade, Brasília especificamente, não está preparada por 
Aeroporto, por comunicação com o segundo idioma, a própria oferta hotelei-
ra da cidade de Brasília tem poucas bandeiras internacionais onde o “gringo” 
tenha uma segurança, um reconhecimento maior.”

Em se tratando da qualidade dos serviços, observa-se na fala dos entrevistados a ne-
cessidade de melhoria em diversos quesitos, desde a capacitação dos funcionários até a 
ampliação no leque de oferta de serviços e equipamentos. 

“Eu acho que tem muita coisa da parte da hotelaria para desenvolver. Que-
rendo ou não, ainda é uma hotelaria que está engatinhando, se se comparar 
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com as grandes capitais mundiais, com outras cidades do Brasil, com a hote-
laria de São Paulo, ela ainda  deixa a desejar em quantidade, em qualidade, 
em visibilidade, em profissionalismo. Enfim, acho que a iniciativa privada tem 
muita coisa para fazer. [...] e na própria hotelaria também, em relação ao 
atendimento de hóspedes no hotel.”

“O que a gente deveria estruturar melhor é essa parte: hoteleira.”

“Acho que a hotelaria pode melhorar com novas bandeiras. Brasília hoje não 
tem um hotel genuíno de 5 estrelas [...] quer dizer, falta uma marca de porte 
para receber os grandes chefes de Estado, enfim, acho que tudo tem condi-
ções de melhorar um pouquinho e acho que é inevitável, isso vai acontecer.”

“Buscar fazer dentro da sua área de atuação coisas diferentes, como um hotel 
com um foco diferente, a questão do SPA, buscar alguma coisa que “link” a 
cidade, que puxe para algum segmento específico.”

“Olha, eu acho que precisa de, no caso hotelaria, de empreendimentos de 
maior categoria, categoria superior, no meu entendimento. Por que? Por uma 
questão estratégica. Capital Federal recebe muitos chefes de Estado e torna-se 
importante essa abrangência de hotéis de categoria superior e até mesmo de 
categoria econômica, em função da demanda.”

“Eu saberia dizer o que falta em hotelaria: especificamente, seguimento eco-
nômico de luxo.”

Mesmo sendo muito forte a necessidade de investimento em treinamento de pessoal, é 
a construção de hotéis na cidade o foco de maior dificuldade pelos investidores da área, 
uma vez que os terrenos no Distrito Federal são supervalorizados e o retorno financeiro 
muito demorado.

“[...] sabemos que o que dificulta muito o desenvolvimento hoteleiro em Bra-
sília é o valor do metro quadrado. Então, o valor do terreno hoje disponível 
é muito caro. Na hora que você for fazer a conta da viabilidade financeira de 
um investimento hoteleiro, não fecha, quer dizer, você não vai conseguir ter 
índices de taxa de retorno de 15% a 20% ao ano, e daí não tem como você 
convencer o investidor a colocar R$ 40, 50 milhões num prédio que ele não 
vai ter taxas de retorno de, no mínimo, 12% ao ano, quer dizer, não dá. En-
tão, o grande problema hoje da hotelaria é a matemática do valor do metro 
quadrado do terreno. É muito caro!”
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“Existe essa demanda reprimida, temos condição de trabalhar o que hoje a 
gente não consegue desenvolver por causa do metro quadrado do terreno. O 
investidor faz conta, e hoje não vale a pena. Lembrando que isso é demanda 
business, que nosso foco em Brasília não é por causa de uma Copa do Mun-
do, não é por causa de Olimpíada, nenhum evento por 30 ou 60 dias vai 
garantir qualquer rentabilidade.”

“Eu acho que a grande dificuldade de Brasília são os terrenos. Os terrenos es-
tão caros, certamente o retorno sobre o investimento não é tão rápido quanto 
em algumas capitais” 

“Então, você tem um lado da limitação de áreas predefinidas para construção, 
tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, mas isso, para o desenvolvi-
mento hoteleiro, é um lado negativo. Você tem o valor do metro quadrado 
de construção, de terreno, e só; eu acho que o resto é tudo muito positivo, 
acho que se você demorar seis, oito meses para aprovar um projeto, desani-
ma, mas não é o o grande obstáculo, entendeu? Eu vejo hoje, realmente, é a 
viabilidade econômica como um grande ponto negativo.”

Se superada a questão apontada na fala dos entrevistados como o principal gargalo para 
o desenvolvimento do setor hoteleiro – o alto preço do metro quadrado em Brasília, o 
DF parece se configurar como um excelente local para investimento no setor, segundo a 
pesquisa com operadores e organizadores do Turismo nacional. 

Assim, os relatos indicam que com relação aos investimentos no setor hoteleiro no DF é 
possível visualizar um cenário muito promissor, caso sejam superados os fatores impediti-
vos atualmente existentes. 

“Todos os nossos estudos indicam na hotelaria, de forma geral, um crescimento 
extraordinário. Você pega esse ano em que a nossa economia cresceu 0, foi 
uma pequena retração de zero ponto alguma coisa, a hotelaria cresceu 3% 
no ano 2009. As perspectivas de crescimento da hotelaria batem 12%, 13% 
nos próximos dez anos. Isso num todo, em nível de Brasil. Especificamente 
para Brasília, a gente tende a acreditar que é um crescimento maior do que 
a média Brasil, por que? Porque existe pouco desenvolvimento hoteleiro. A 
gente desconhece novas ofertas na hotelaria. Você tem uma demanda cres-
cente com uma oferta estável, então, é natural que essa química só melhore 
a performance de tudo. Então, nós estamos com muita esperança, otimistas 
com o mercado hoteleiro de Brasília [...]”



175

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

“Eu posso dizer, se a gente partir para um hotel econômico, [...] nós estamos 
falando aí de investimentos em torno de R$ 12, 13 milhões, sem terreno. Aí, 
vai depender do valor do terreno, precisamos de um terreno de no mínimo 
dois mil metros quadrados. Se a gente pensar  num [...] produto 5 estrelas, 4 
estrelas, luxo superior, quer dizer “plus”, tem um mercado fabuloso, uma de-
manda internacional e uma penetração muito forte, principalmente na Europa 
[...] eu diria que estaria consumindo hoje em torno de R$ 35 milhões. Inves-
tidores existem para esse mercado brasileiro, o problema é que o terreno está 
valendo quase 50% do valor do investimento em tijolo, então não adianta, 
não fecha a conta.”

“Destino Brasília [é considerado] como a praça preferencial. É uma das “top”, 
“top 10” do mercado. E por uma questão estratégica. É Capital nacional e nós 
temos todo o interesse em abrir outras bandeiras na Capital.”

“Sim. Ele é competitivo, sim. Brasília tem registrado boa taxa de ocupação, a 
média-ano cai um pouco em fevereiro, e é competitivo, nesse sentido. Tem 
uma diária média razoável, bem flexível, principalmente na baixa estação. 
E aí eu considero baixa estação o Turismo corporativo, janeiro e fevereiro, 
quando os hotéis têm menor taxa de ocupação e as diárias são mais flexíveis. 
E no resto do ano, uma ótima taxa de ocupação e ótima diária media.”

“A gente trabalha com algumas cidades que considera importante estar presente, 
e crescer. Brasília especificamente, como São Paulo e Rio, Salvador, Recife e For-
taleza, são cidades que a gente já esta presente, tem a fatia do mercado e quer 
crescer ainda mais.”

Cumpre destacar que essa pesquisa foi aplicada com os grandes operadores nacionais, 
responsáveis por empreendimentos que integram as redes líderes do setor. Não se fizeram 
representar nessa amostra, outras categorias de meios de hospedagem, principalmente as 
de médio e pequeno porte. 

Assim, o CET/UnB considera que as informações acima expostas apontam para algumas 
das possibilidades de investimento e desenvolvimento dos serviços e equipamentos de 
hospedagem do DF, sem ignorar diversas outras possibilidades não obtidas com essa pes-
quisa em específico. 
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7.3.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE OS SERVIçOS E  
 EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA DO DISTRITO FEDERAL

Ao tratar da infraestrutura para recebimento do turista, os guias expressam os diferentes 
níveis de contentamento, em relação aos serviços e equipamentos de hotelaria, fazendo 
ressalvas sobre a importância da melhoria no atendimento ao cliente e, em alguns casos, 
com melhorias na estrutura desses equipamentos. 

“Há muitos hotéis bons, mas outros ainda que precisam se estruturar, como 
tirar carpete, não se usa mais carpete. [...] O pessoal reclama muito de alguns 
hotéis com cheiro de mofo, pedem para trocar o piso. [...] Hotéis  um pouco 
mais antigos precisam fazer uma reavaliação disso aí, porque para aquele que 
está na terceira idade, que são os que mais estão vindos para cá, eles têm que 
adaptar e para deficiente físico também...”

“Eu ouço muita reclamação de hóspede de que o atendimento não foi legal no 
hotel, porque faltou um bloquinho. Pôxa, em um hotel de 5 estrelas faltar um 
bloquinho de anotação, uma coisa básica, um sabonete...”

“A qualidade de atendimento, trabalhada dentro desses hotéis, acho que fica 
um pouco a desejar.”

“Nós temos uma boa estrutura hoteleira, mas pode ser melhorada. Tem que ser 
melhorada. Pode ser melhorada e tem que ser melhorada, sem dúvida.”

“Os hotéis são muito bons, mas muitos deles pecam com os atendentes. [...], 
então, eu acho que essa questão da qualidade do atendimento precisa ser 
melhorada, e estrutura física. Acredito que tenha hotéis para todos os bolsos 
e todos os gostos. Mas não basta ter só estrutura física.”

Quanto aos preços cobrados em comparação com os serviços prestados pelos hotéis, é 
feita a avaliação de que a qualidade dos serviços ofertados estão aquém, principalmente 
quando comparados ao padrão internacional presente na percepção dos turistas mundiais. 

“Eu acho que o nosso hotel é muito caro e é executivo. Ele não é um hotel de 
luxo. Então, eu acho que ele tem que se adequar um pouquinho.”

“Eu acho que a cadeia hoteleira é, vamos dizer assim, o que é considerado luxo 
aqui, na Europa e nos Estados Unidos é considerado 3 estrelas, entendeu? Se 
quiser atrair realmente turistas com “grana”, turista que gaste [...] Então, agora, 
realmente a cadeia hoteleira deixa a desejar; ela não é ruim, mas não pode se 
comparar a um hotel nos Estados Unidos ou na Europa, em si.”
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“... o turista reclamou do ar condicionado e não sei se eles tinham colocado 
remédio contra barata, recentemente, eles estavam falando que havia cheiros 
estranhos no hotel, e pediram para trocar de quarto umas três vezes e não 
ficaram satisfeitos, saíram xingando, entendeu? Então, acontece com os hotéis 
ditos 5 estrelas, estou me referindo a 5 estrelas.”

Foram pontuadas na fala dos guias entrevistados algumas questões que não dizem res-
peito necessariamente aos hotéis, mas que afetam os serviços dessa categoria, pois re-
lacionadas à estrutura. Quanto à preparação dos profissionais envolvidos neste setor, é 
recorrente nos relatos obtidos a importância da capacitação dos(as) atendentes para a 
recepção dos hotéis no DF. 

“O Setor Hoteleiro Sul melhorou um pouquinho agora, colocaram mais calçadas 
finalmente, de dois anos para cá, o que amenizou o problema do turista, ou do 
cliente, da pessoa, do pedestre, caminhar pelo Setor. Facilitou um pouco mais, 
melhorou. No Setor Hoteleiro Norte ainda não tem quase nenhuma calçada.”

“O pessoal da recepção não sabe botar as chaves, ainda... Não sabe olhar: eu 
tenho um grupo hoje, eu já vou preparar as chaves. Não sabe fazer isso. Os 
antigos ainda sabem fazer. Os novos já não sabem. Se preocupar em olhar: 
quem é que vai dar entrada agora à noite? Poxa, eu vou ter um grupo aí de 
dez pessoas, já vou separar essas chaves. Então, teria que haver treinamento.”

 Para o turista de menor poder aquistivo, observa-se a falta de opções em termos de hos-
pedagem, segundo os guias. Esses profissionais dão sugestões em suas falas para melhoria 
dessa oferta,  e relatam o aumento da procura por hotéis nas Regiões Administrativas fora 
do eixo central – o Plano Piloto de Brasília, devido ao valor mais competitivo das tarifas 
cobradas. O alto preço dos serviços de hospedagem, em geral é apontado nas falas como 
um ponto negativo para a comercialização do destino. 

“Há os hotéis mais baratos, mas ainda assim são um dos lugares mais caros. Uma 
das hospedagens mais caras do Brasil é aqui. Tanto que agora tem grupo indo 
para o Núcleo Bandeirante, SIA, porque não estão dando conta mais de pagar. 
Brasília poderia ser um pouco mais barato, e eu acho que viria mais gente.”

“É, está bastante bom. Tem vários hotéis novos em Brasília, os equipamentos 
são bons, a qualidade do atendimento de serviços é que o pessoal ainda reclama 
muito. O meio de transporte está muito caro, é o que mais reclamam os turistas, 
o que mais reclamam é que a hospedagem e o transporte são muito caros. Um 
grupo de escola que está vindo estudar, ficar três dias, como no projeto do 
Turismo cívico, sai mais caro.“
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“Tem mais para a classe média alta, deveria ter mais para uma classe menor, 
para que as escolas públicas de todo o Brasil, estaduais, pudessem ter acesso 
também à cidade. Então, como eu te falei, eu acho que é mais para o turista 
que vem do aéreo do que do rodoviário.”

7.3.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM COM A CADEIA PRODUTIVA  
 FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA DO  
 DISTRITO FEDERAL

Para os agentes que se relacionam com a cadeia produtiva, há, de modo geral, satisfa-
ção quanto à qualidade dos meios de hospedagem, sendo necessário, em alguns casos, 
melhorias na estrutura, com a modernização dos equipamentos. Os agentes visualizam 
forte potencial para o desenvolvimento do setor hoteleiro nos próximos anos a partir da 
ampliação da oferta e dos serviços. 

“A hotelaria de Brasília é de qualidade, mas a gente vê mais da metade dos 
equipamentos se deteriorando com o tempo. Acho que precisa de investi-
mento nessa área também. Grande parte dos hotéis é de proprietário indivi-
dual, que precisa de uma retrofit no hotel inteiro, para que possa atingir os 
níveis de qualidade que a gente quer atingir.” 

“Investimentos na área de Turismo, inúmeros. Inúmeros. Principalmente no 
que se refere à questão hoteleira. Um parque hoteleiro já planejado, para 
uma expansão já planejada, em áreas já definidas. Não sei dizer aqui o mon-
tante exato de investimentos. Mas certamente um número grande o de ban-
deiras internacionais, de bandeiras diversificadas que virão para o Distrito 
Federal em decorrência da Copa. E aí o grande desafio, de não transformar 
esses equipamentos, não só na área hoteleira, em grandes elefantes brancos.”

“O principal investimento que será feito, realmente, vai ser na área de hotelaria.”

“Eventos e de hotelaria, porque a rede hoteleira cresceu muito em Brasília 
nos últimos anos, e o crescimento também se nota nesses setores que indire-
tamente estão ligados à hotelaria e a eventos.”

 “E a parte hoteleira, que ela vem sendo explorada há bastante tempo, já vem 
tendo melhorias.”

“A rede hoteleira vai expandir, vários leitos e apartamentos novos vão surgir 
aqui em Brasília”
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“O setor de hotelaria cresceu bastante, mas ainda tem espaço para cresci-
mento, novos hotéis.”

“Mas, talvez pudesse ter mais opções na rede hoteleira.”

 Oportunidades de crescimento e necessidade de planejamento de novas áreas para a 
instalação de equipamentos de hospedagem são indicativos postos como essenciais, prin-
cipalmente quando é colocada a forte concorrência que Brasília sofre em relação a outros 
destinos para investimentos. 

 “A rede hoteleira em Brasília está crescendo bastante, foi criado o Setor Hoteleiro 
Turístico Norte perto do Palácio da Alvorada, que fica próximo ao Lago, que é 
uma vertente diferente aqui em Brasília. Os hotéis eram concentrados todos na 
área urbana, e agora ficam mais afastados, mais aconchegantes, acredito.”

“[...] Há oportunidades de investimentos? Sim, mas a concorrência é atrair 
investimentos que vêm de outros lugares do Brasil.”

“É preciso que tenha uma política de investimento para o setor hoteleiro; se 
pensa até em construir um hotel perto do Aeroporto. Há pessoas que são fa-
voráveis, outras não, mas enfim, há um déficit de quartos em Brasília, há uma 
deficiência também na qualidade do atendimento, muito grande. 

A sazonalidade da demanda e a saturação da oferta de leitos em determinados períodos 
são constantes nas falas dos agentes entrevistados. Enquanto a saturação da oferta surge como 
um fato recorrente, observa-se opiniões paralelas com relação à sazonalidade da demanda. 

“Então, assim, em termos de hotelaria também, de alguns anos para cá, o mer-
cado tem se mostrado muito mais promissor, muito mais positivo, a ocupação 
melhorou bastante, inclusive, tem tido poucos problemas com sazonalidade, 
praticamente, apenas dezembro, janeiro e fevereiro têm sido realmente os 
períodos de baixa temporada; na medida do possível, nós conseguimos tra-
balhar com eventos também que podem estar se estendendo um pouco mais 
e diminuindo essa questão da sazonalidade nos finais de semana.”

“Acho que naturalmente tem crescido nossa rede hoteleira. Há um grande 
desafio, porque nós temos uma grande ocupação da rede hoteleira durante 
as terças, quartas e quintas, e uma baixíssima ocupação aos finais de semana. 
Por isso que eu entendo que tanto o segmento de eventos como o segmento 
de Turismo cívico poderiam suprir essa lacuna da baixa ocupação aos finais 
de semana.” 
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“A rede hoteleira também é deficitária. A não ser final de semana, mas duran-
te a semana tem dia que não tem hotel. Eu mesmo já tive oportunidade de 
hospedar amigos na minha casa, porque tem semana que não tem vaga em 
hotel, mesmo, entendeu? Então, a infraestrutura da cidade é hoje deficiente, 
porque aumentou muito e tem aumentado a cada dia o número de entida-
des que vêm. Porque quer fazer em Brasília? Porque está perto do governo, é 
mais fácil levar os ministros para falar, é mais fácil você ter visibilidade, você 
levar a sua reivindicação, então, por isso que as pessoas querem fazer aqui. 
[...] Então, a cidade está aumentando cada dia mais, e eu acho que esse ponto 
realmente tem que ser ressaltado, da falta de infraestrutura. Brasília já não 
tem infraestrutura para tanta demanda. É uma coisa que a gente tem que falar 
bastante, até para o governo se preocupar e, assim, buscar a iniciativa privada 
para que invista um pouco mais nessa infraestrutura.” 

“A gente tem bastante leito, hoje. Só em Brasília, só no Plano Piloto e no Lago, 
aqui em volta, a gente tem cerca de quatro, cinco mil apartamentos, mas os 
leitos chegam a uns oio ou dez mil, até 12 mil a gente consegue chegar, mas 
com a ocupação de mensalista, porque isso é muito alto em Brasília, de se-
gunda a quinta. Por isso esse problema com a ocupação durante período com 
os eventos, porque 30% a 40% do hotéis estão ocupados por mensalistas, são 
“habit ways”, que o pessoal chama. Então, estamos com a esperança de que 
cresça para liberar mais quartos para a gente. Vários apart-hotéis estão sendo 
construídos também aqui em volta.”

Por fim, restaria a necessidade de uma maior divulgação da oferta hoteleira existente 
para o DF e o destino Brasília, no sentido de reduzir a baixa ocupação nos fins de sema-
na e ampliar as oportunidades de crescimento no setor, já que a intensidade do fluxo de 
visitantes é maior durante a semana. 

“Para a hotelaria é até uma recomendação, não é nem uma oportunidade; eu 
acho assim que eles divulgam muito mal o que tem de promoção de final de 
semana, de baixa temporada, o pouco de Brasília que sabe é porque conhece 
alguém que trabalha na área, funcionário do hotel que disse para o outro, 
para o outro, para o outro, mas não porque houve uma promoção do próprio 
hotel, uma divulgação do próprio hotel nos shoppings, enfim, em alguns luga-
res que sabe que tem um público que pode estar consumindo esse produto. 
Eles não fazem esse aproveitamento.”
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7.4 seRVIÇos e eQuIPAmenTos de GAsTRonomIA

A base conceitual do Ministério do Turismo define a categoria de serviços e equipamen-
tos para gastronomia como serviços remunerados prestados por estabelecimentos que 
oferecem ao turista refeições, lanches ou bebidas e demais serviços complementares. 
Trata-se de um serviço essencial para o Turismo, considerando que para muitos turistas, 
um dos atrativos fundamentais ao visitar outra localidade é a experiência gastronômica 
que cada lugar oferece (Ansarah e Nunes, 2007).

7.4.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

A gastronomia é um atributo importante para o Turismo e possui relevância particular no 
Distrito Federal. O ramo “alimentação” representa 32% de participação das ACTs (Atividades 
Características do Turismo) no PIB do Turismo do DF. 

Na Base Cadastral elaborada pela presente pesquisa, foram contabilizados 1.602 empre-
endimentos ligados à gastronomia. No entanto, mais uma vez, reconhece-se a existência 
de muitos outros que não foram localizados por meio de pesquisas de gabinete, sem ignorar 
ainda os que atuam na informalidade. 

Dos empreendimentos cadastrados, observa-se que 837 (52,2%) estão localizados no 
Plano Piloto de Brasília. Em seguida está Taguatinga, com 140 estabelecimentos gastronô-
micos (8,8%), e o Sudoeste-Octogonal, com 134 empreendimentos (8,5%). 

gráFiCo 7.31 – tipos de empreendimentos de gastronomia na ra i Brasília

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010
Nota: Informações em números absolutos.
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O gráfico 7.31 mostra a distribuição das categorias da gastronomia na RA I Brasília, onde 
há maior concentração. O gráfico 7.32 indica a distribuição espacial por categorias nas 
demais RAs.

gráFiCo 7.32 – distriBuição espaCial dos tipos de empreendimentos  
de gastronomia por ras

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
Nota: (1) Informações em números absolutos. (2)  Exceto RA I Brasília.

Dentre os 837 empreendimentos cadastrados no Plano Piloto de Brasília, percebe-se 
certa diversidade nos tipos de serviços prestados por estes estabelecimentos, onde se 
identifica a presença de restaurantes especializados na culinária dos mais diversos países. 
Esse destaque faz com que o polo gastronômico de Brasília seja um dos maiores do País, 
competindo em pé de igualdade com os principais destinos brasileiros, segundo informa-
ções da Abrasel-DF que promove anualmente o “Festival Brasil Sabor”, que em 2010 teve 
sua sétima edição57.

Um importante indicativo para esta oferta é a presença do Corpo Diplomático que 

57 Informações sobre a edição 2010 deste festival disponível em <http://abraseldf.com.br/noticias/item/120>
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reside na Capital Federal, e pela crescente demanda que busca, nos empreendimentos 
cadastrados, um padrão de qualidade maior, por ser uma das cidades com maior renda 
per capita do País.

7.4.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA 

A pesquisa de demanda para a categoria gastronomia avalia a oferta de serviços e equipa-
mentos nesta área na perspectiva dos turistas de lazer e dos turistas de negócios. Traz, ain-
da, a avaliação dos turistas quanto ao atendimento nos restaurantes, bares e lanchonetes.

7.4.2.1 AVALIAçãO DA OFERTA DE SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA

Com relação à pesquisa de demanda realizada em 2008, foi possível constatar que a 
oferta de serviços e equipamentos de gastronomia é considerada boa por 46,2% dos turis-
tas de lazer, 21,7% consideraram ótima e 16,1% não souberam responder. 

Entre os turistas de negócios 48,1% consideram boa a oferta destes serviços, 16% ótima, 
enquanto 15,6% não souberam responder. Esta avaliação demonstra que o nível de sa-
tisfação em relação à gastronomia, além de estar equilibrado entre esses tipos de turistas, 
apresenta-se atendendo as suas expectativas (Gráfico 7.33).

gráFiCo 7.33 – satisFação do turista Com a gastronomia loCal
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4.4.2.1 Avaliação da Oferta de serviços e equipamentos de 
Gastronomia 

Com relação à pesquisa de demanda realizada em 2008, foi possível constatar que a 
oferta de serviços e equipamentos de gastronomia é considerada boa por 46,2% dos 
turistas de lazer, 21,7% consideraram ótima e 16,1% não souberam responder.  

Entre os turistas de negócios 48,1% consideram boa a oferta destes serviços, 16% 
ótima, enquanto 15,6% não souberam responder. Esta avaliação demonstra que o 
nível de satisfação em relação à gastronomia, além de estar equilibrado entre esses 
tipos de turistas, apresenta-se atendendo as suas expectativas (Gráfico 7.33). 

 
 

Gráfico 7.33 – Satisfação do turista com a Gastronomia local 

 

Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 
 

7.4.2.2 Avaliação quanto à qualidade do atendimento nos 
restaurantes, bares e lanchonetes 

Igualmente equilibrada é a avaliação dos turistas de lazer e negócios em relação à 
qualidade do atendimento nos restaurantes, bares e lanchonetes. Cerca de 50% dos 
turistas de lazer consideraram bom, seguidos de 16% que não sabem. Este atributo é 
considerado bom por 53% turistas de negócios, seguidos de 12% que consideraram 
regular (Gráfico 7.34). 

 

 

 

 

% % 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.
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7.4.2.2 AVALIAçãO QUANTO À QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS RESTAURANTES,  
 BARES E LANCHONETES

Igualmente equilibrada é a avaliação dos turistas de lazer e negócios, em relação à quali-
dade do atendimento nos restaurantes, bares e lanchonetes. Cerca de 50% dos turistas de 
lazer consideraram bom, seguidos de 16% que não sabem. Este atributo é considerado bom 
por 53% turistas de negócios, seguidos de 12% que consideraram regular (Gráfico 7.34).

gráFiCo 7.34 – atendimento nos restaurantes, Bares e lanChonetes
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Gráfico 7.34 – Atendimento nos restaurantes, bares e lanchonetes 

 

Fonte: Base Cadastral CET-UnB, 2010. 

 

7.4.2.3 Pontos Fortes e Oportunidades de melhorias no Turismo em 
Brasília 

Os indicativos trazidos na pesquisa que buscou avaliar a satisfação do turista de lazer 
e o turista de negócios em Brasília (CET-UnB, 2008) apontam questões qualitativas 
importantes de serem consideradas. 

Em linhas gerais as questões qualitativas apontaram poucos elogios por parte dos 
turistas de lazer, apesar dos indicativos dos dados. Esses foram voltados, 
especificamente, para os restaurantes. A grande maioria apontou pontos fracos na 
gastronomia, dentre elas:  a falta de opções, o alto preço  e falta de diversidade 
gastronômica. 

O preço foi um dos aspectos que mais recebeu reclamações dos turistas de lazer, 
sendo necessário pensar estratégias para a qualidade dos serviços por preços mais 
acessíveis.  Aparecem como sugestões daqueles que vem ao DF com intenções de 
lazer a melhoria da limpeza, o funcionamento dos estabelecimentos durante os finais 
de semana, a organização, o incremento de opções gastronômicas e atendimento, o 
que pode representar oportunidades de investimentos para melhorias dos serviços 
prestados. 

Assim como os turistas de lazer, os turistas de negócios elogiaram pouco os 
restaurantes, havendo apenas um relato positivo. As opiniões destes turistas 
ilustraram, em geral, pontos fracos da categoria referente aos serviços e 
equipamentos de gastronomia, relacionadas a necessidade de melhorias quanto aos 
preços cobrados, a limpeza dos ambientes, e as opções de estabelecimentos em 

% % 

Fonte: Base Cadastral CET/UnB, 2010.

7.4.2.3 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO  
 EM BRASíLIA

Os indicativos trazidos na pesquisa que buscou avaliar a satisfação do turista de lazer e 
o turista de negócios em Brasília (CET/UnB, 2008) apontam questões qualitativas impor-
tantes de serem consideradas.

Em linhas gerais, as questões qualitativas apontaram poucos elogios por parte dos turistas 
de lazer, apesar dos indicativos dos dados. Esses foram voltados, especificamente, para os 
restaurantes. A grande maioria apontou pontos fracos na gastronomia, dentre elas:  a falta 
de opções, o alto preço  e falta de diversidade gastronômica.

O preço foi um dos aspectos que mais recebeu reclamações dos turistas de lazer, sen-
do necessário pensar estratégias para a qualidade dos serviços por preços mais acessíveis.  
Aparecem como sugestões daqueles que vêm ao DF, com intenções de lazer a melhoria da 
limpeza, o funcionamento dos estabelecimentos durante os finais de semana, a organização, 
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o incremento de opções gastronômicas e atendimento, o que pode representar oportuni-
dades de investimentos para melhorias dos serviços prestados.

Assim como os turistas de lazer, os turistas de negócios elogiaram pouco os restauran-
tes, havendo apenas um relato positivo. As opiniões desses turistas ilustraram, em geral, 
pontos fracos da categoria referente aos serviços e equipamentos de gastronomia, relacio-
nadas à necessidade de melhorias quanto aos preços cobrados, à limpeza dos ambientes, 
e as opções de estabelecimentos em funcionamento durante a semana, entre outros, 
indicando um consenso com indicações do turista de lazer. 

Nesse contexto, alguns turistas de negócios sugeriram melhorias, ilustrando oportunida-
des de investimentos; dentre elas estão melhoria de preços e implantação de restaurantes 
em locais específicos, como a Esplanada dos Ministérios.

 Quadro 7.18 – Falas dos turistas Quanto à gastronomia
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Quadro 7.18 – Falas dos turistas quanto à gastronomia 
 Turistas de lazer Turistas de negócios  

O
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N
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 “Melhorar os preços no setor gastronômico.” 

“Melhorar a limpeza e os preços dos restaurantes.” 

“Melhorar os bares e restaurantes durante a semana” 

“Melhorar a gastronomia e a organização.” 

“Melhorar a gastronomia nos restaurantes – faltam 
opções.” 

“Melhorar o atendimento nos restaurantes.” 

“Melhorar a gastronomia.” 

 “Os restaurantes precisam de mais opções de comidas 
vegetarianas.” 

“Alimentação na esplanada, restaurantes”. 

“Melhorar os preços de comidas e hotéis.” 

“Menor preço nos restaurantes.” 

 “Pesquisar possibilidades de descontos para turistas em 
restaurantes e hotéis.” 

 

PO
N

TO
S 
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RT

ES
 “Ótimos restaurantes”. 

 

“Os restaurantes são ótimos, principalmente no Pontão.” 

 

PO
N

TO
S 

FR
A
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S 

 “Falta de lugar para comer.” 

“Falta uma maior diversidade gastronômica.” 

 

 

“Alto preço da alimentação, ausência de bons restaurantes 
e comida ruim.” 

“Faltam melhores restaurantes.” 

“Restaurantes e culinária típica da Bahia deixam a desejar” 

“Trânsito e alimentação (ponto fraco)” 

 “Preço alto na alimentação.” 

     Fonte: CET-UnB, 2008. 

 
 

7.4.3 Análise dos dados das pesquisas qualitativas 
com relação à gastronomia  
A leitura das falas, neste momento, considera os indicativos de representantes de 
operadoras e organizadoras do turismo nacional, de guias de turismo locais do 
Distrito Federal e de agentes que se relacionam com a cadeia produtiva do turismo 
no DF acerca dos equipamentos e serviços de gastronomia local. 

7.4.3.1 O que os operadores e organizadores do turismo 
nacional falam sobre os serviços e equipamentos de 
gastronomia do Distrito Federal 

Apesar de existir poucas referências ao tema “gastronomia” nos relatos dos 
operadores e organizadores do turismo nacional, pode-se constatar que, para eles, 
de modo geral, a oferta existente atende à demanda com qualidade.    

Fonte: CET/UnB, 2008.
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7.4.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 à GAsTRonomIA 

A leitura das falas, neste momento, considera os indicativos de representantes de opera-
doras e organizadoras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito Federal 
e de agentes que se relacionam com a cadeia produtiva do Turismo no DF, acerca dos 
equipamentos e serviços de gastronomia local.

7.4.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA  
 DO DISTRITO FEDERAL

Apesar de existir poucas referências ao tema “gastronomia” nos relatos dos operadores 
e organizadores do Turismo nacional, pode-se constatar que, para eles, de modo geral, a 
oferta existente atende à demanda com qualidade.   

“Brasília nesse aspecto de qualidade de atendimento e estrutura de restauran-
tes e bares está muito bem atendida.” 

“Nesse aspecto acho que Brasília tem uma maturidade de bares, restaurantes, 
para atender uma demanda turística nacional e ate mesmo internacional.”

Mesmo quando se observa desconhecimento por parte da oferta de serviços gastro-
nômicos em específico, ou, a reprodução de uma visão crítica com relação aos serviços 
prestados, pode-se constatar satisfação, em certa medida, com os serviços de gastronomia 
do Distrito Federal. 

“Brasília é uma cidade que eu vou com frequência [...], mas acabo me ser-
vindo do mesmo restaurante; mas acredito que tenha uma excelente gastro-
nomia, eles são muito bem falados, então, tive a oportunidade de, recente-
mente ali perto do Lago, conferir um bom restaurante, então eu acredito que 
esteja bem servido.”

“O serviço de atendimento em Brasília, de vez em quando as pessoas re-
clamam nos restaurantes, quando comparam com São Paulo. [...] Eu acho 
que isso é verdade, em alguns lugares você sente essa diferença, mas não é 
verdade para todos, acho que aqueles restaurantes que estão começando a 
receber esse público mais exigente estão se adaptando, sabe? A minha visão 
é que a gente tem que reconhecer que há um problema [...] Eu acho que as 
coisas são do tamanho que elas podem ser e eu acho que a gente tem que 
olhar para a frente.”
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Quando questionados sobre investimentos que poderiam ter boa rentabilidade no DF, 
apenas um dos entrevistados da amostra apontou para bares e restaurantes. No entanto, o 
alto preço dos serviços e a qualidade do atendimento em geral foram itens recorrentes na 
fala dos entrevistados, também, quanto à gastronomia na Capital Federal. 

“Brasília é um destino caro, a gente vê até mesmo por nós que moramos aqui. 
[...] O que você tem são as opções mais caras, se você quer um bom restau-
rante você vai pagar bem caro por ele, então é complicado.” 

“Olha, mão de obra em Brasília é diversificada, você tem gente aqui do Brasil 
inteiro. Então, isso acaba que não temos um padrão de mão de obra. Mas a 
gente vê por aí, principalmente em restaurantes e bares, um serviço que tem 
qualidade, então eu entendo que seria questão de lapidar os profissionais 
desse ramo, com curso de inglês rápido e básico, ou coisas desse tipo, para 
eles estarem prontos para atender uma demanda internacional, inclusive.”

7.4.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE OS SERVIçOS 
 E EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Constata-se na fala da maior parte dos guias entrevistados satisfação com relação à boa 
qualidade e variedade da oferta gastronômica do DF, que, segundo destaque desses pro-
fissionais, classifica-se como terceiro polo gastronômico do País, com ofertas em cozinha 
regional, nacional e internacional. Com relação ainda à variedade e a qualidade da oferta 
gastronômica, destaca-se a fala de um dos entrevistados que faz referência inclusive à 
oferta em área rural do DF. 

 “Ah, a gastronomia é ótima. Nós estamos aqui no terceiro polo gastronômico 
do País.”

“A gastronomia daqui é fantástica, fantástica! A gente tem de tudo! Tem tudo 
quanto é tipo de comida, tudo quanto é tipo de coisa, nós temos chefes óti-
mos, na minha opinião, Brasília está com tudo no sentido de gastronomia. 
Você tem onde levar o turista de tudo quanto é tipo, eu acho muito bom, nesse 
sentido, assim, de você levar um turista para comer uma comida alemã, você 
levar um turista para comida turca, entendeu? Tem gastronomia para tudo 
quanto é tipo de turista, sim, eu acredito que sim.”

“Ótimo. Brasília hoje é o terceiro polo. O terceiro polo gastronômico do País. 
Tende a crescer cada vez mais. Você tem opções. A cada mês surgem novas 
opções. Tem tanta coisa hoje. Eu, que sou uma pessoa acostumada a sair à 
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noite, a conhecer os restaurantes em Brasília, hoje, perdi o controle. [...] Tem 
tanta coisa de opção de gastronomia que eu já não sei mais todos de cabeça.”

 “Bem, nós temos excelentes hotéis fazenda com uma culinária maravilhosa, 
os próprios hotéis também têm os seus restaurantes, a parte, com gastro-
nomias bem interessantes. Temos restaurantes de renome aqui em Brasília, 
muito bons, desde comida nordestina até culinária internacional. Então, para 
essa parte aí estamos bem preparados. 

No entanto, apesar do destaque da variedade, também foram observadas algumas di-
ficuldades enfrentadas por parte dos guias, principalmente quanto à conciliação da rapi-
dez no atendimento, à qualidade ofertada e à variedade de restaurantes que conseguem 
atender à determinada demanda turística. Assim, ao analisar as falas, constata-se uma 
dificuldade existente no setor de gastronomia para atender a grandes grupos de turistas. 

“Por exemplo, se é um grupo simples, você tem suficiente. Você tem muito buffet. 
E tem que ser buffet porque tem que comer rápido e ir embora. Se é um grupo 
mais fino, ... [...] se você tiver que levar em dois locais bem finos com uma ali-
mentação rápida, aí o bicho pega. Já fica difícil.”

“Se você pegar um público que quer conhecer gastronomia, um público que tenha 
dinheiro para gastar, você tem onde levar. Agora, você vem com um grupo grande 
que precisa de opções de várias comidas a preços mais acessíveis, aí falta, viu.” 

“Você atender num restaurante 40 pessoas... Aonde é que você leva? As pessoas 
às vezes dizem assim: “Ah, o guia ganha comissão”. Vai levar em qualquer 
local onde você ganhe comissão. Não vai dar certo. Nós levamos um grupo 
no [restaurante X]. Foi um fiasco total! Porque não tem tarimba para grupo. 
[...] Ele não sabe lidar. Você vai levar num de...[restaurante y] e resolve per-
feitamente, porque ele sabe lidar. Há agilidade, é rápido, é simples, é fácil.” 

A dificuldade para atender a grandes grupos foi um dos temas mais abordados pelos 
guias entrevistados, em sua maioria, o que aponta para um gargalo nos equipamentos 
e serviços de gastronomia atualmente disponíveis na Capital Federal. Nesse contexto, é 
feita uma reflexão sobre a estrutura da cidade para recepcionar grandes eventos, cuja 
demanda de turistas concentrada em determinado período de tempo necessita de uma 
ampliação da estrutura desses equipamentos na cidade. 

Contudo, é perceptível, em meio à falta de estrutura física para atender grandes grupos, 
a ausência também de estacionamento para os veículos turísticos, a falta de capacitação 
para atendimento nesta área, críticas aos altos preços, entre outros fatores, ilustrados a 
seguir por meio de citações diretas de seus conteúdos. 
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“Não tem um restaurante onde possa chegar dois, três ônibus de uma vez 
só. É difícil, a não ser uma churrascaria, que já fica inviável a R$ 40. Quando 
você chega em Curitiba, em qualquer outro lugar, é R$ 20, R$ 25 uma chur-
rascaria; aqui a mais barata é R$ 45.”

“E os restaurantes, alguns que são mais baratos são muito cheios, porque aí a 
população brasiliense também corre para ele; então, você já tem que explicar 
ao turista que ele tem que ter muita paciência naquele restaurante, porque 
é mais barato e então está muito cheio. Você não consegue reservar num 
restaurante uma mesa para 30 pessoas; tem que pegar dois aqui, juntar com 
outro, então isso falta.”

“E ter maior qualificação. Sim, para todas as áreas. Para os restaurantes, prin-
cipalmente, para conseguir receber esse número grande de pessoas; locais 
também dentro do próprio restaurante, para deficientes, que hoje em dia 
estão vindo com tudo”

 “Quer dizer, são pouquíssimos os restaurantes que atendem acima de mil pesso-
as. A gente tem capacidade para receber, mas para juntar esse povo todo num 
restaurante? Geralmente, os maiores restaurantes não fecham para um evento 
só, dificilmente, principalmente no final de semana que eles têm um público.”

“São raros os restaurantes que a gente consegue para grupos grandes, às vezes 
chegam em três, cinco ônibus, e nós não temos demanda para atender um 
grupo tão grande.”

“Os restaurantes daqui não tem capacidade para receber, poucos têm capa-
cidade para receber uma cacetada, assim, tipo 60 turistas de uma vez só. Os 
restaurantes do Plano não estão acostumados e também não gostam muito do 
cliente que senta, principalmente o cliente europeu, e fica, não, não querem. 
Realmente é assim, é linha de produção. Senta, come e vai embora.”

 Um ponto interessante é a observação referente aos preços que surge na fala destes profis-
sionais de diferentes visões. Para a maioria, o alto custo quanto à alimentação é algo que atra-
palha a comercialização do destino, o que poderia ser “ajustado” à realidade da demanda. 

São poucos os restaurantes da cidade que apresentam uma oferta de qualidade com 
preços mais acessíveis aos turistas em geral. Por meio de uma das entrevistas realizadas foi 
possível visualizar o seu pensamento estratégico a partir das características da demanda, 
tendo em vista um maior conhecimento do roteiro que o turista já executou, de suas ex-
pectativas e capacidade/motivação para compra. 
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Assim, a ampliação quanto às opções para serviços de buffet, para o turista com menor 
disposição para compra e menor tempo para alimentação, do que para serviços a la carte, 
surge como uma oportunidade para o setor. 

“Os restaurantes poderiam dar uma ‘maneirada’ nos preços, com isso eles 
iriam atrair mais pessoas, porque qualidade e preço juntos, isso daí dá muito 
maior resultado.”

“São Paulo é caro, mas São Paulo é caro específico. Você quer ir num lugar 
gostoso para comer, já sabe que vai pagar caro; o Rio é a mesma coisa. Aqui 
é difícil às vezes escolher. Ou você tem uma churrascaria de R$ 40 e tantos 
para cima, ou você vai num quilo, que é R$ 20 e tantos, então, você não 
tem preço bom; agora, a gente está com dois ou três restaurantes que faz um 
preço legal, [...], são esses que ainda pensam nos grupos que vêm, são os que 
mais investem ainda em ônibus e tal, mas os outros... É muito caro para você 
levar. Um turista que chega em Brasília, que geralmente é último ponto dele, 
porque normalmente está vindo de outro lugar, daqui vai embora para casa, 
aí já acabou a grana! Então, não tem muito restaurante que tem o preço bom, 
muita fartura de preço, variedade de preço, lugar que você possa escolher 
preço legal, eu acho que não tem, falta muito.”

“É, não está nada barato, hoje em dia; outro dia tive um pedido de levar uma 
pessoa num restaurante a la carte, no meio da semana, num almoço e tive 
certa dificuldade. [...] Mas no geral tem muita opção. A gente tem trabalhado 
muito com buffet, principalmente para almoço. Se você pensar, hoje não tem 
tanta opção a la carte para almoço. Tenta lembrar agora, onde você vai comer 
a la carte para almoço? Não tem tantas opções.”

“Precisa ter mais restaurantes populares, com preço mais em conta, mas em 
questão de gastronomia e circuito gastronômico, para pessoas que têm grana, 
pessoas que querem conhecer, é fantástica Brasília.”

Outro ponto colocado pelos guias de forma recorrente diz respeito a gratuidade da ali-
mentação de guias e motoristas que conduzem grupos de turistas. Esse tema surge em di-
versas entrevistas e leva a refletir sobre a articulação e a sensibilização da cadeia produtiva 
do Turismo em geral, mas, neste momento, dando maior ênfase à relação dos empreendi-
mentos gastronômicos da cidade com os guias e os turistas acompanhados desses profis-
sionais. Para alimentar essa reflexão, reproduz-se a seguir algumas falas sobre a questão: 

 “Tem restaurantes aqui que realmente não respeitam nem o guia nem o motorista, 
você não tem a cortesia. [...], porque o motorista tem que entrar, o motorista é 
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extremamente importante, ele é que está trazendo todo mundo, se ele não tiver 
de bom humor ele bate, ele não vai, entendeu? É muito difícil, eles não veem o 
retorno que tem.” 

“E também o próprio restaurante, tentar oferecer facilidades para que os guias 
também levem pessoas ao restaurante. Porque a gente também vive disso. A 
gente vive de cortesias, de comissões, ... Um ajuda o outro. A nossa vida é as-
sim. Então, é importante que ocorra uma melhor articulação também. Alguns 
restaurantes com os guias, e os guias, também, aprenderem um pouco mais 
como direcionar melhor o turista para tal restaurante, conforme o perfil dele.”

“O que me pesa muito é sempre aquela briga que eu tenho com dono de 
restaurante, porque quando você vai com um ônibus, dez pessoas, está tudo 
bem ainda, se bem que ele não fica assim muito satisfeito, mas se você chega 
com uma meia dúzia, ou então com uma pessoa, ou duas pessoas, um casal, 
digamos, eles já não querem dar para o motorista, que eu acho que é a pessoa 
mais importante, no caso, que deva ser alimentado. [...] Então, é muito difícil 
o profissional trabalhar e ainda você ter que, por exemplo, deixar o cliente lá 
nesse restaurante X, [...] e daí duas horas, você tem que ir lá buscar porque 
você tem que se alimentar também, o motorista também tem que se alimen-
tar. E o hotel, o restaurante não têm essa sensibilidade de falar, “há uma mesi-
nha aqui reservada para vocês.” Pode ser um prato mais simples. A gente não 
pede a mesma coisa que eles oferecem para o turista, naturalmente. [...] Aí, 
quando eu vejo que ele não dá para o motorista, ele fala “Para você eu garan-
to, mas para ele, não.” Aí eu saio junto com o motorista, a gente vai procurar 
um lanche por aí. Isso sempre eu faço. [...] E quando são dois motoristas que 
vêm de outro Estado, piora a coisa. “-Não, dois motoristas, não, um já estou 
achando difícil.” Então, isso do restaurante eu acho ruim.”

“Por exemplo, o guia com o empresário do restaurante ainda está assim no 
início, sabe, de ter essa política; nem todos sabem que, por exemplo, o guia 
não paga o almoço, o motorista não paga o almoço, isso é de praxe. [...] 
Nem todos os empresários gostam, sabem disso... [...] não é natural, não está 
na mentalidade do empresário da casa, o dono da casa, ou do gerente, [...] 
Mas não é fácil você chegar, você elabora todo o roteiro e tal, chega num 
restaurante antes e diz, “-olha, eu gostaria de reservar uma mesa. Eu sou guia 
e peço gratuidade.” Então, gratuidade? Eu digo “-É, é praxe.” Eu explico esse 
negócio... Eu nunca recebi um não, mas tem que convencer.“
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“Só tem esse senão, esse ponto negativo. Há restaurantes que dizem “não, 
você pode trazer, eu garanto o seu e o do motorista’. Claro que neste aí a gente 
vai levar mais vezes. Agora, tem outro que já é determinado pela agência, que 
já pagou e ele não acolhe o motorista. Acho grave, isto.“

Outros temas foram menos recorrentes, mas também destacados, principalmente por 
apontarem necessidades de investimento no tocante a melhoria e diversificação dos ser-
viços existentes. Entre eles: a adaptação dos serviços para atender ao estrangeiro e à 
acessibilidade; ameaças para ampliação da capacidade de atendimento de determinados 
restaurantes advindas de fatores externos, de logística em transportes urbanos que deter-
minam a escolha das agências e guias de Turismo ao levar grupos; e, por fim, e mais uma 
vez, a sugestão para ampliar ainda mais a variedade de opções gastronômicas da Capital. 

 “Os restaurantes também têm que ter cardápio em inglês, em espanhol. Não 
pode ser só em português. Os restaurantes também, nesse aspecto, falham 
muito. Poucos restaurantes aqui em Brasília têm tradução em inglês para os 
visitantes. Pouquíssimos. Com raras exceções. Então, você tem que trazer um 
ar mais cosmopolita para essa questão dos restaurantes e oferecer tradução 
desses menus. Até para o deficiente visual. Alguns já têm menu em braile, 
mas são poucos, também.”

“Dificulta quando o restaurante fica ali para o lado do Eixinho e está com um 
ônibus grande, e para entrar com ônibus naquelas quadras apertadinhas; porque 
nas tesourinhas eles não passam, se passarem ficam presos ali, as tesourinhas 
dificultam bastante, isso aí eu posso falar para você, a gente faz um malabarismo 
muito grande. Por exemplo, tem um restaurante na 109 Sul que, se você 
conversar um pouquinho com o motorista, assim, ou se tiver conversando 
com algum turista, se você não entrar na entrada certinha você vai ter que 
fazer uma volta astronômica, sabe? Então, dificulta bastante. A gente sempre 
procura levar nos lugares que sejam fáceis para estacionar. [...] O ônibus não 
pode ficar ali parado na frente do restaurante, ele vai ser estacionado em 
outro local, quem sabe perto de uma quadra residencial, ali, quando pode; 
e na hora de ir embora, se não tiver próximo a uma passagem de pedestres, 
você tem que andar um ‘tantão’ no sol quente com o grupo de turista. Então, 
eu acho que isso sacrifica demais o grupo. Isso é uma grande dificuldade.”

“Por exemplo, restaurantes indianos, não tem aqui. No Brasil têm poucos, 
aqui não tem. O Brasil não tem uma colônia indiana significativa, e em Brasí-
lia não tem nenhum restaurante indiano. [...] ...sempre tem um que fala, “tem 
comida isso, e isso, e isso...”; chegando no indiano, que não existe.”
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7.4.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM À CADEIA PRODUTIVA DO  
 TURISMO FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA 
 DO DISTRITO FEDERAL

A oferta de gastronomia do Distrito Federal, principalmente da área central de Brasília (o 
Plano Piloto), é vista pela maior parte dos agentes como de boa qualidade e de variedade. 
O fato de a Capital Federal ser considerada o terceiro polo gastronômico do País também 
surge na fala da amostra como uma vantagem competitiva do destino Brasília, que estaria 
em pleno desenvolvimento. 

“A parte gastronômica é muito avançada aqui em Brasília, nós somos o 3º polo 
gastronômico. Então, eu acho que a gente está em franco desenvolvimento, 
acredito que para os próximos anos, até por ser sede da Copa do Mundo, nós 
chegaremos em um bom nível, aqui em Brasília, de Turismo.”

“[...] Brasília só perde para São Paulo na gastronomia, é muito melhor do que 
Rio de Janeiro e outras cidades, [...] até porque aproveita essa grande leva 
de pessoas que vêm de São Paulo para cá, entendeu? Eles chegam aqui para 
reuniões, e de noite ficam assim sem muito ter o que fazer, aí correm para 
os restaurantes. Então, hoje o setor de restaurantes aqui é muito forte e está 
crescendo cada vez mais.”

“Eu vejo o pessoal de gastronomia fazendo um trabalho muito bom, de qualidade.” 

Nesse contexto, além de apresentar grande qualidade e diversidade, o setor de gastro-
nomia ainda pode ser expandido e está em processo de desenvolvimento, principalmente 
quando somado ao desenvolvimento do Turismo na região. 

“A gastronomia vem forte aqui. Faz parte da cadeia produtiva do Turismo. [... 
É uma cidade jovem, que está em desenvolvimento. Eu vejo Brasília, assim,  
querendo florescer muito. E... eu vejo Brasília antes dos 50 e depois dos 50. 
Então, eu creio que há mais 50 anos aí de muito crescimento no Turismo.”

“Na parte de gastronomia existe um crescimento, assim, fantástico. Em termos 
de qualidade e diversidade. Nós temos aqui embaixadas, nós temos vários 
Estados aqui e uma diversidade muito grande... e a qualidade também me-
lhorou muito, muito.”  

Também na fala deste segmento da cadeia produtiva do Turismo, a presença das embai-
xadas representa um fator positivo para o desenvolvimento do Setor. Assim, a oferta de 
serviços vinculados à culinária internacional na gastronomia do Distrito Federal tem na 
presença de embaixadas, organismos internacionais, eventos internacionais e à própria 
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vinda de estrangeiros para conhecer a Capital Federal do País, uma oportunidade para a 
promoção e diversificação dos equipamentos e serviços ofertados. Uma maior atenção, 
portanto, ao público estrangeiro por parte dos empresários do Setor ou por parte de pos-
síveis investidores dessa categoria recebe destaque. 

“Eu vejo que em Brasília temos dois ou três pontos fundamentais e um deles 
é a gastronomia internacional. Este também é um fator forte e pesa bastante.”

“Uma rede gastronômica importante que mostre um pouco da gastronomia 
de todo o País, visto que é uma cidade que reflete o Brasil, e internacional, 
porque aqui nós temos as sedes das embaixadas, então nós temos um fluxo 
de visitantes estrangeiros muito grande que vêm em função de reuniões das 
embaixadas; então, esses restaurantes têm que saber atender muito bem, ter 
pessoas que falem idiomas, as instituições têm que ter as folhas com infor-
mações pelo menos em inglês e espanhol, para que esse visitante tenha mais 
facilidade de compreensão.” 

Como ponto positivo, observa-se a articulação do Setor, com destaque ao Sistema S e 
outras instituições para qualificação dos serviços e produtos ofertados, no sentido de auxi-
liar a ação do empresariado e o interesse em fortalecer ainda mais parcerias com a cadeia 
produtiva do Turismo em geral. 

“O Sebrae é o grande parceiro nosso, hoje em dia nós alcançamos o 3º lugar 
como polo gastronômico do País, [...] a Abrasel nacional reconhece a Abrasel 
de Brasília como um exemplo, por isso a abertura do festival gastronômico, 
todo ano, é feito aqui em Brasília e o congresso também [...]. Então, eu acho 
que essa parceria tende a crescer, e estamos aqui começando a articular os 
outros agentes do Turismo para não só trabalhar a Abrasel e o Sebrae, mas 
trabalhar toda a cadeia do Turismo, junto.”

No entanto, é notória a diversidade de referências aos entraves para o desenvolvimento 
do Setor. As principais delas estão relacionadas com dificuldades em obtenção de alvarás 
para funcionamento, ausência de locais para instalação de empreendimentos, falta de pla-
nejamento voltado ao Turismo, a falta de recursos e a determinação de áreas específicas 
para investimentos em bares e restaurantes, o que dificulta a obtenção de financiamentos 
por parte do empresariado. 

“Inclusive a gente tem tido demandas, procuras, no Sindicato, de empresários 
de outras regiões. Mas quando a gente passa qual é a realidade de Brasília, eles 
simplesmente desistem. Porque são empresários sérios, que estão dispostos a 
investir alto em Brasília, só que, de novo, esbarram na questão do poder público, 
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porque, nós temos hoje em Brasília, um problema que se arrasta por “n” anos, 
mais de décadas, que é o problema, principalmente, da questão do alvará. 
Nenhum de nós, praticamente 80% ou 85% do setor, tem alvará. Ou seja, é 
uma cidade burocrática, amarrada, presa em conceitos e em processos admi-
nistrativos, que emperra qualquer tipo de investimento, realmente, por parte 
de um profissional sério, e que pensa, realmente, em crescer.”

“E aí, nós, do setor de gastronomia e entretenimento, ficamos sem lugar. Aí não 
sai o Projeto Orla, não pode isso, não pode aquilo, principalmente no Plano 
Piloto, que é tudo tombado, você não tem onde colocar um grande bar. Ou 
seja, o nosso setor está fadado a ficar do tamanho que está por não ter uma área 
destinada, assim como teve a Cidade do Automóvel, tem o Setor de Oficinas, o 
Setor Hoteleiro, nós não temos um setor destinado para a gastronomia. Então, 
a gente vem trabalhando isso há anos, com todos os governos que passam, e 
infelizmente, até hoje, não teve uma solução. Isso atrapalha e retarda o cresci-
mento do setor. Se tiver isso definido eu tenho convicção de que vamos dar um 
salto, talvez em 10 anos, maior do que tivemos em 50.”

“Nós temos uma área gastronômica sendo lançada perto da Ponte JK. É um lo-
cal que deve se transformar no maior polo gastronômico do Distrito Federal. 
Local amplo, agradável, com uma vista maravilhosa, um lugar muito bom.” 

“Nosso setor, especificamente o de gastronomia e hotelaria – é mais o de gas-
tronomia – é composto de 92% de pequenos e microempresários, que tem 
as suas dificuldades naturais em um País em crescimento e tão burocrático 
quanto é o Brasil. Então, para ele ter acesso a um recurso desse, tem que fazer 
um processo, tem que fazer um projeto, tem que ter pessoas que entendam, 
que realmente façam uma pesquisa de mercado. Então, tudo isso dificulta o 
acesso. Se houvesse, através de uma federação ou até do próprio sindicato, 
disso permear, de isso chegar de uma forma mais fácil no destino final, com 
certeza o crescimento ou a evolução seria muito maior. Mas sem sombra de 
dúvida, hoje, a situação é bem mais confortável, ou menos sofrível do que há 
uma década atrás.”

“Brasília já tem qualidade nos seus restaurantes, mas pode avançar muito 
mais, e tudo isso aconteceu muito em função do próprio investimento feito 
pela iniciativa privada; se houvesse uma condução e um aporte de recursos 
pelo governo, isso poderia ser feito de forma muito mais acelerada e com 
muito mais qualidade.”
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Por fim, destaca-se em uma das falas uma sugestão de oportunidade de investimento no 
Distrito Federal, direcionada para a criação de um bar temático aos turistas. 

“A gente vê aí, há dois anos, que não aparecem grandes novidades. Há uma 
rotatividade muito grande de oferta de bares interessantes, mas a gente prati-
camente não tem bares temáticos, que normalmente nas cidades mais turís-
ticas é um grande atrativo, tem gente que vai para cidade e não pode deixar 
de passar naquele bar por isso ou por aquilo, ou naquele restaurante; a gente 
quase não tem isso aqui.”

7.5 seRVIÇos e eQuIPAmenTos de lAzeR e enTReTenImenTo

A base conceitual do Ministério do Turismo define a categoria de empreendimentos de 
lazer e entretenimento como infraestrutura e serviços prestados com o objetivo de propor-
cionar diversão, recreação e outras atividades de lazer.

7.5.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Na Base Cadastral do CET existem 117 empreendimentos cadastrados como locais de 
“lazer em entretenimento”, a grande maioria no Plano Piloto de Brasília. Alguns dos item cadastra-
dos com números mais expressivos foram: as boates/discotecas, que somam 19 estabelecimentos 
(16,2%), os cinemas, com 16 empreendimentos (13,6%), enquanto a categoria denominada “ou-
tros” contabilizou 50 empreendimentos, o que representa 42,7% (Gráfico 7.35). 
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gráFiCo 7.35 – distriBuição espaCial geral de empreendimentos de lazer  
e entretenimento por região administrativa

 Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.

É possível observar a concentração dos empreendimentos de lazer e entretenimento na 
Região Administrativa I (Brasília) com 42 empreendimentos, cerca de 35,8% do total. Lago 
Sul e Planaltina têm dez empreendimentos cada, indicam 8,5%; Lago Norte e Taguatinga 
têm oito empreendimentos, 6,8%; e Sobradinho, com sete espaços para atividades refe-
rentes ao lazer e entretenimento, representando 5,9%. 

7.5.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA 

A pesquisa de demanda que tem como subsídio o estudo realizado pelo CET/UnB em 
2008, aponta para avaliação dos turistas de lazer entrevistados quanto às opções de lazer 
e entretenimento existentes no destino Brasília, bem como a avaliação dos turistas de lazer 
e dos turistas de negócios, quanto ao DF como local de lazer e Turismo.
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7.5.2.1 AVALIAçãO DAS OPçõES DE LAZER E ENTRETENIMENTO NO DESTINO BRASíLIA

Uma das perguntas feitas ao turista de lazer, na pesquisa empreendida pelo CET/UnB 
(2008), buscou a sua opinião sobre as opções de lazer e entretenimento. Para 41,4% 
desses turistas as opções eram boas, 18% acham ruins e 27% não souberam responder 
(Gráfico 7.36).

gráFiCo 7.36 – opinião dos turistas de lazer Quanto às opções  
de entretenimento e lazer no destino Brasília
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Uma das perguntas feitas ao turista de lazer, na pesquisa empreendida pelo CET-UnB 
(2008), buscou a sua opinião sobre as opções de lazer e entretenimento. Para 41,4% 
destes turistas as opções eram boas, 18% acham ruins, e 27% não souberam 
responder (Gráfico 7.36). 

Gráfico 7.36 – Opinião dos turistas de lazer quanto às opções de entretenimento e lazer no 
destino Brasília 

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
 

7.5.2.2 Avaliação do DF como local de lazer e turismo 

Enquanto local de lazer e turismo o DF é tido com uma boa impressão pela maioria 
dos turistas de lazer e dos turistas de negócios entrevistados, representando cerca de 
60% e 66%, respectivamente. Um percentual menor de turistas, tanto de lazer quanto 
os de negócios, consideram excelentes as opções para esta categoria, o que 
corresponde a 21% dos turistas de lazer e 19% dos turistas de negócios, conforme 
mostra o Gráfico 7.37.  

Gráfico 7.37 – Opinião dos turistas quanto às opções de entretenimento e lazer no DF 

 

% 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.5.2.2 AVALIAçãO DO DF COMO LOCAL DE LAZER E TURISMO

Enquanto local de lazer e Turismo, o DF é visto com boa impressão pela maioria dos 
turistas de lazer e dos turistas de negócios entrevistados, representando cerca de 60% e 
66%, respectivamente. Um percentual menor de turistas, tanto de lazer quanto de negócios, 
consideram excelentes as opções para esta categoria, o que corresponde a 21% dos turistas 
de lazer e 19% dos turistas de negócios, conforme mostra o Gráfico 7.37. 
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gráFiCo 7.37 – opinião dos turistas Quanto às opções de entretenimento e lazer no dF
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Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

7.5.2.3 Pontos Fortes e Oportunidades de melhorias no Turismos em 
Brasília 

Os turistas, tanto os de lazer quanto os de negócios, apontaram questões que 
indicam oportunidades, apesar do caráter, inicialmente, negativo, sendo sugeridas 
melhorias no que tange a necessidade de ampla divulgação dos eventos e espaços 
de lazer, principalmente.  

Como ponto forte apontado por turistas de lazer estão as opções noturnas para 
jovens. Dentre os pontos fracos os principais comentários demonstram que um dos 
grandes problemas é a falta de divulgação das opções de lazer e entretenimento. 

Figuram entre as oportunidades da categoria por parte dos turistas de lazer:  a 
melhor divulgação das opções; o incremento de áreas verdes; melhor aproveitamento 
dos aspectos culturais de Brasília;  melhoria da qualidade dos museus e casas 
culturais; e, mais opções para lazer à noite. 

Em geral, a fala dos turistas de negócios possibilitaram identificar diversas 
oportunidades de investimentos, pois, tiveram, em diversos momentos, um caráter 
de sugestão de ações para melhoria da oferta, serviços e comercialização do destino. 
Dentre elas, cita-se aqui: redução dos preços; incremento de opções de lazer e 
entretenimento; criação de áreas verdes; mais divulgação das opções de lazer da 
cidade. 

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.5.2.3 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO  
 EM BRASíLIA

Os turistas, tanto os de lazer quanto os de negócios, apontaram questões que indicam 
oportunidades, apesar do caráter, inicialmente, negativo, sendo sugeridas melhorias no que 
tange a necessidade de ampla divulgação dos eventos e espaços de lazer, principalmente. 

Como ponto forte apontado por turistas de lazer estão as opções noturnas para jovens. 
Dentre os pontos fracos, os principais comentários demonstram que um dos grandes pro-
blemas é a falta de divulgação das opções de lazer e entretenimento.

Figuram entre as oportunidades da categoria por parte dos turistas de lazer:  a melhor di-
vulgação das opções; o incremento de áreas verdes; melhor aproveitamento dos aspectos 
culturais de Brasília;  melhoria da qualidade dos museus e casas culturais; e, mais opções 
para lazer à noite.

Em geral, a fala dos turistas de negócios possibilitou identificar diversas oportunidades 
de investimentos, pois, teve, em diversos momentos, um caráter de sugestão de ações 
para melhoria de oferta, serviços e comercialização do destino. Dentre elas, citam-se aqui: 
redução dos preços; incremento de opções de lazer e entretenimento; criação de áreas 
verdes; mais divulgação das opções de lazer da cidade.
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Quadro 7.19 – Falas dos turistas Quanto às opções de lazer  e entretenimento
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Quadro 7.19 – Falas dos turistas quanto às opções de lazer  e entretenimento 

 Turistas de lazer Turistas de negócios  

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES
 

“Divulgar eventos e  programações.” 
“Divulgar mais opções além do turismo cultural”. 
 “Mais opções de lazer.” 
“Mais área verde na cidade” 
“Mais entretenimento.” 
“Mais clubes para a prática de esportes.” 
 “O aspecto cultural em Brasília podia ser mais 
explorado.” 
“Melhorar a qualidade dos museus; mais casas 
culturais." 
“Possuir mais "casas noturnas" para que os 
visitantes tenham um leque maior de opções.” 
“A cidade deveria oferecer mais lazer noturno.” 

“Principalmente melhorar o alto custo do lazer.” 
“Melhorar os aspectos p/ocorrer o turismo de lazer na 
cidade” 
“Nova atrações, utilização da área do Lago p/o lazer.” 
 “Gostaria que melhorassem as áreas de lazer da 
cidade.” 
“Aumentar as opções de lazer, temos muito a visão 
arquitetônica. Sugiro mais áreas de lazer e eventos.” 
“Melhor opção em transporte para lazer.” 
 “Divulgação dos eventos.” 
“Divulgação ostensiva de eventos e shows.” 
“Divulgar mais para induzir ao lazer.” 
“Mais divulgação e eventos culturais.” 

PO
N

TO
S 

FO
RT

ES
 “Ponto forte: noite para os jovens”  

PO
N

TO
S 

FR
A

CO
S “ Divulgação inexistente.” 

 “Divulgação para atividades.”  
“A noite só tem bares e quando tem show é 
muito caro.” 
“Falta incentivo no quesito lazer.” 
“Brasília deveria ter mais opções culturais para o 
turista.” 

 

     Fonte: CET-UnB, 2008. 

 
7.5.3 Análise dos dados das pesquisas qualitativas 
com relação ao lazer e entretenimento  
Relacionados aos equipamentos e serviços de lazer e entretenimento do DF, o 
conteúdo apresentado a seguir é uma leitura das falas de representantes de 
operadoras e organizadoras do turismo nacional, de guias de turismo locais do 
Distrito Federal e de agentes que se relacionam à cadeia produtiva do turismo no DF, 
assim como vem sendo construído para todas as categorias.  

7.5.3.1 O que os operadores e organizadores do turismo 
nacional falam sobre os serviços e equipamentos de lazer e 
entretenimento do Distrito Federal 

Na fala dos operadores e organizadores do turismo nacional, observa-se pouco 
conhecimento acerca da oferta de lazer e entretenimento existente no DF, além de 
uma percepção com relação ao destino Brasília bastante desvinculada do turismo de 

Fonte: CET/UnB, 2008.

7.5.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 Ao lAzeR e enTReTenImenTo 

Relacionados aos equipamentos e serviços de lazer e entretenimento do DF, o conteúdo 
apresentado a seguir é uma leitura das falas de representantes de operadoras e organiza-
doras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito Federal e de agentes que 
se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, assim como vem sendo construído 
para todas as categorias. 
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7.5.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO 
 NACIONAL FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS 
 DE LAZER E ENTRETENIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Na fala dos operadores e organizadores do Turismo nacional, observa-se pouco conhe-
cimento acerca da oferta de lazer e entretenimento existente no DF, além de uma per-
cepção com relação ao destino Brasília bastante desvinculada do Turismo de lazer – com 
recomendações, inclusive, de ampliação da oferta de opções neste sentido. 

“Eu acho que o ponto negativo é que é uma cidade que não tem lazer.” 

“Dentro dessa perspectiva, eu te pergunto: você acredita que Brasília está 
pronta para atender a uma demanda turística nacional? Se for ao corporativo 
sim. Se for ao lazer, não.”

Pelo fato de não ter, segundo eles, “lazer definido”, Brasília, o DF, configura-se 
como destino business e, por essa razão não realiza concorrência direta com 
Salvador, Rio de Janeiro, Pantanal, Amazônia, Foz do Iguaçu, entre outros desti-
nos de “lazer” do País. Na fala dos entrevistados são observadas recomendações 
no sentido de ampliar a oferta de opções de lazer ao turista que visita a cidade, 
como algo que precisa de maiores investimentos e uma maior divulgação. 

“Então, em síntese o que é que falta a Brasília?
Eu acho que desenvolver mais o lazer, pensando em Turismo.”

“Não vejo uma divulgação, uma mídia que estimule, por exemplo, lazer tem, 
mas acho que não é divulgado, enfim, acho é mais isso.“

“ Hoje, Brasília tem alguns espaços um pouco fora dos grandes centros, onde 
você pode estar criando áreas de lazer, algum parques, algumas coisas ligadas 
a meio ambiente, que eu acho que são muito legais, ou muito interessantes, 
isso sempre atrai, você diversifica, amplia um leque de opções até, na medida 
em que você tem, você amplia até a esse tipo de turista que vai visitar Brasília. 
Quer dizer, então assim, não vejo nada diferente nesse sentido.”

“Casas de show, até para trazer mesmo um evento para cá. Acho que falta 
opção de lazer, pode-se investir em entretenimento em Brasília.”

“Eu sinto falta em Brasília de um equipamento ou mais equipamentos para as 
crianças – é coisa meio de pai, de quem tem filho, mas, por exemplo, quan-
do as minhas crianças eram pequenas, tinham duas, três coisas para fazer e 
acabou! Então, eu acho que isso seria importante.”
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7.5.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE OS SERVIçOS E
 EQUIPAMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Na fala dos guias entrevistados, também são identificadas recomendações no sentido de 
ampliar a oferta de opções de lazer ao turista que visita a cidade, e mesmo para o cidadão 
do Distrito Federal. Segundo estes profissionais do Turismo, existem opções, porém, essas 
poderiam ser ampliadas, melhoradas e, principalmente, melhor divulgadas. 

“Hoje, temos bastante opções em lazer. Entretenimento, assim, há vários lugares 
que tem música, música é o forte de Brasília, opção de teatro, a vida cultural 
é bem bacana. Agora, eu acho que falta um pouco mais de divulgação, e por 
Brasília ser uma cidade muito esparramada, os pontos ficam muito dispersos, 
a gente não tem uma concentração, um “point”, então, eles ficam um aqui, 
outro lá.”

“Também acho que tem muita coisa em Brasília. É pena que eles não conse-
guem ver tudo que tem. Por que tem muita coisa, tem Orquestra Sinfônica 
toda semana, tem Centro Cultural da Caixa, CCBB [...]”

Fica evidente a necessidade, por parte dos guias, em conhecer melhor a oferta existente, 
obtendo subsídios, inclusive, para fazer recomendações aos turistas de novas oportunida-
des de lazer próximas. Isto porque uma das maiores dificuldades para o aproveitamento 
das opções conhecidas, segundo os relatos, envolve problemas de deslocamento, princi-
palmente de grandes veículos. 

“Tem, mas a gente tem que sair ‘caçando’. E elas dependem de locomoção. Para 
tudo você tem que tomar táxi. No Setor Hoteleiro não tem nenhuma oferta. No 
Norte, ainda você tem. Mas no Sul, não tem. Você não tem uma oferta de música 
assim bem próxima, que eles possam andar. Então, Brasília é ruim nesse sentido.” 

“Eu acho que podia ter mais opções, porque a gente fica à noite, onde vai 
levar o grupo? Você não tem acesso para ônibus, por exemplo. Como é que 
se entra numa superquadra? Já está cheio de carro estacionado, tudo errado. 
Sabe o que está acontecendo? Você entra numa superquadra e não conse-
gue mais sair para o Eixo. [...] Ali, o povo estaciona de uma tal maneira que 
o ônibus não consegue mais virar. Então, eu não estou mais arriscando levar, 
porque os ônibus estão cada vez maiores, e o pessoal está estacionando nas 
rotatórias, você não consegue chegar, a ponto de ter que descer, pegar o carro 
e colocar em cima da calçada, juntar dez homens, ou, então, a gente vai ficar 
o dia inteiro ali. Já aconteceu isso. Dez homens levantaram o carro e o colo-
caram na calçada para o ônibus passar; porque o ônibus também não voltava, 
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porque já tinham 500 mil carros atrás, e não tinha como. [...] Aí, como é que 
eu faço? Você pode ter oferta, mas não tem como levar. Agora, grupo peque-
no, de van, você ainda tem bastante oferta, sim. O problema é como levar 
grupo grande; você não leva.”

Essas dificuldades fazem com que os guias sugiram investimentos em lazer e entrete-
nimento mais concentrados, próximos aos setores hoteleiros, o que possibilitaria acesso 
rápido e fácil, talvez, até mesmo a pé. Outra sugestão diz respeito a investimentos em 
parques aquáticos, e em mais opções de shows culturais na Capital.   

 “Aquele edifício que tem perto do Hotel das Nações, Alvorada, Carlton, que é 
da Amil, você lembra? Primeiro era um Bingo, depois me põem a Amil lá den-
tro! Que coisa horrorosa. Aquilo dava duas ou três casas noturnas maravilhosas, 
sabe? Com música... ótimo, maravilha, vai à pé. Agora, vamos ver se lá no 21, 
onde tem lojinhas, mas acho que não tem nenhuma de porte grande para ter 
uma música. Precisa de música, precisa de um restaurantezinho pequeno. Eles 
não querem entrar dentro do shopping: ‘ah não, o shopping eu conheço em 
qualquer parte do mundo’. Eu concordo com eles.”

“Lazer e entretenimento? [...] É, eu acho que temos pouco, também. [...] Acho 
que falta termos aqui é um parque aquático. Eu levei um grupo lá [...] e era um 
negócio muito sujo, mal-cuidado, mal-conservado e chamou muito a atenção 
deles, porque é o único parque aquático daqui e está desse jeito. Então, eu 
acho que teria que melhorar mesmo para ter condições de receber um públi-
co maior. Porque, hoje em dia, o turista é mais exigente; ele está pagando e 
quer coisa boa.”

“Ainda não é aquela cidade que tem, por exemplo, toda hora um show. Falta 
um show, às vezes. Um final de semana legal. Às vezes, coincide de ter um 
show legal no final de semana. Mas precisa ter mais shows, mais vida cultural. 
Você tem o Lago, tem o Parque da Cidade. Eu acho que nesse aspecto é bom. 
Agora, com relação à parte de lazer e entretenimento cultural é que está um 
pouquinho fraco, ainda.” 

“Eu acho que precisava ter uma casa de espetáculo. Nem que fosse uma vez por 
semana. Por exemplo, quarta-feira é o dia mais cheio de Brasília, não é? Então, 
por exemplo, eu já vi turistas que chegam aqui em Brasília e falam: “No hay una 
casa de espetáculos?” Não tem uma casa de show? Com samba, com música. 
Não é questão de Turismo sexual, não. Eu me refiro a uma casa como tem no Rio 
de Janeiro, o Canecão, que todo o dia faz show de samba, capoeira, essas coisas 
assim. E eu acho que já é possível fazer. Desde que haja um planejamento, um 
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interesse, um pessoal sério que pegue isso e consiga montar uma equipe com 
bailarinos. E fazer uma coisa assim, legal, da cultura brasileira, não só regional, 
mas de repente nacional. Como Brasília é a Capital do Brasil, então, essa seria 
uma coisa interessante, eu acho.”

Os guias reconhecem, ao final, a existência de ofertas de lazer e entretenimento no 
Distrito Federal suficientes, mas apontam para possibilidades e necessidade de ampliação, 
inovação e melhoria. Contudo, a divulgação e a busca de informações a respeito da pro-
gramação de lazer disponível na cidade não são tidas como acessíveis, bem como a oferta 
com preços reduzidos que poderiam garantir a acessibilidade da população do DF como 
um todo, principalmente aqueles que residem fora do Plano Piloto. 

“Às vezes, as pessoas podem até dizer assim ‘Ah, não há lazer’. É claro que pre-
cisamos de mais, mas não podemos dizer que não existe lazer aqui. Por exem-
plo, às vezes as pessoas é que não procuram; nas terças-feiras, lá no Teatro, tem 
um concerto, que de uma certa forma é muito bom. Tem Parque da Cidade, 
tem vários atrativos, Pontão, Teatro da Caixa Econômica. Então, sempre há 
atrativos. Às vezes, a vida da gente é tão tumultuada que você acaba não usu-
fruindo disso, mas, que há, há sim. Na W3 Sul,  tem o espaço Renato Russo. 
Eu acho que Brasília está bem servida.”

“Lazer e entretenimento, eis a questão. Por exemplo: teatro é uma coisa para 
poucos. É, Teatro Nacional, para muito poucos. Porque, assim, eu acho caro 
um ingresso de uma peça por R$ 70, por exemplo, mais de R$ 100, eu acho 
muito caro. Então, existem outros teatros menores, que são divulgados no DF 
TV, por exemplo; meia custa R$ 10 e tal, mas as pessoas desanimam de ir para 
essa parte cultural porque elas dependem de ônibus, então dá aquela preguiça 
de você ficar duas horas esperando um ônibus [...] Agora, para o turista, em geral, 
tem alguns atrativos, como o Centro Cultural Banco do Brasil, que é aberto à 
população. Temos teatro, temos alguns shows, mas eu acredito que para chegar 
próximo ao Rio de Janeiro vai demorar um bocado; falta muito.”

7.5.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM COM A CADEIA 
 PRODUTIVA FALAM SOBRE OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS 
 DE LAZER E ENTRETENIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Ao analisar a fala dos agentes entrevistados, a percepção de que faltam opções de lazer e 
entretenimento no Distrito Federal se evidencia, assim como o entendimento de que a oferta 
existente não é aproveitada e divulgada como poderia. Outro indicativo possível de ser ob-
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servado é a relação intrínseca entre o Turismo e a oferta de lazer e entretenimento de uma 
cidade, apontando para a necessidade de conciliar mais o uso dos equipamentos de lazer 
e entretenimento, planejados e estruturados para o cidadão do DF, também pelo Turismo. 

“Eu acho que se você for pelo lado do Turismo mesmo, Turismo como pas-
seio, lazer, Brasília tem pouco a oferecer, a gente tem que admitir. Você vem 
para Brasília, aí o cara fala assim, “Pô, nós vamos fazer o que, hoje a noite?” 
(#) É, não tem muita coisa, entendeu?”

“[...] Talvez de lazer. A visão hoje do envolvimento turístico ela é míope, ela só é 
focada naquele centro ali, Congresso, Catedral, então, o turista chega aqui para 
passar uma semana, em dois dias ele vê tudo, e aí fica sem fazer nada, e aí ele aca-
ba levando de novo os recursos financeiros que trouxe para gastar aqui. Então, de 
repente, se tivesse um pouco mais de entretenimento, ‘ah, já conheceu ali o centro 
da cidade, vamos conhecer agora o Entorno, que também é muito rico, vamos fa-
zer um Turismo além de cívico, vamos fazer um Turismo religioso, um Turismo que 
explore as questões naturais da terra. Vamos fazer um outro tipo de Turismo, que 
não só o cívico. Nesse sentido poderia, sim, aumentar os investimentos, aumentar 
as políticas públicas e, de repente, melhorar a imagem turística de Brasília.”

“Isso acaba impedindo, atrapalhando, na verdade, um pouco o nosso de-
senvolvimento turístico, enquanto destino de lazer e entretenimento, Brasília 
com um outro formato.”

A leitura feita pelos agentes é a de que um dos principais problemas para a baixa oferta 
de empreendimentos de lazer e entretenimento na região advém da falta de “arrojo” dos 
empresários locais, no sentido de prospectar o mercado para identificar oportunidades de 
investimento na ampla área que o lazer e o entretenimento possibilitam explorar. Segundo 
eles, existem muitas oportunidades, porém, falta mobilização do empresariado em inves-
tigar e optar em investir na área. 

“Mas em termos de destino de lazer e entretenimento, a gente ainda tem uma 
caminhada longa a ser percorrida, os empresários da área precisam se atentar 
mais para as oportunidades que existem, como a Copa e o próprio ‘50 anos’, 
para eles irem atrás do cliente, prospectar o cliente. Como a gente anda numa 
situação bastante cômoda do mercado, que tem essa demanda de segmentos 
específicos, eles não tem buscado ir atrás do cliente, prospectar esse cliente 
para os seus negócios e daí gerar uma demanda duradoura, uma demanda 
sustentável de Turismo e de lazer e entretenimento. Eu acho que aí existe, 
sim, uma caminhada a ser percorrida [...]”
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Nesse contexto, diversas sugestões puderam ser coletadas no processo de entrevista aos agen-
tes, entre elas as de investimentos que poderiam ser executados na área de lazer e entretenimen-
to do DF. Estes investimentos, na fala dos entrevistados, advém da perspectiva de opções para 
o lazer, atividade necessária para um maior aproveitamento do potencial que a região possui. 

Nesse recorte são destacados investimentos na estruturação de parques urbanos, na 
construção de parques temáticos, na edificação de grandes resorts, e muitas oportunida-
des vinculadas ao Lago Paranoá, como investimentos em transportes náuticos, em escolas 
de iatismo, náutica, vela, e construção de marinas. 

“E parque, que nossos governantes em geral vêem aquilo como apenas uma 
área cercadinha para lazer e tal, mas não é isso. Parque é importante do ponto 
de vista turístico, é importante do ponto de vista econômico, ele movimenta, 
quando ele está bem instalado a economia da região [...] Se todos os 70 aqui 
estivessem instalados decentemente, mas infelizmente não estão; desses 70, 
tivemos uns sete ou dez que a gente possa dizer, olha esse funciona mais ou 
menos, [...], obviamente essa questão do Turismo seria alavancada [...]” 

“E um parque temático, acho que também pode ser uma solução para o res-
tante do território; escolher uma área onde, investir num parque temático, 
porque espaço tem, com certeza, e também em serviços de boa qualidade, 
em qualquer área. Portanto, há condições para construir um parque temático 
que posso complementar a oferta turística do território. Portanto, uma oferta 
turística mais sofisticada, não é arquitetura, museus, mas esta identidade de 
Brasília com alguma coisa mais popular, mais de lazer, mais para as crianças 
e os adolescentes.”

“Na área de lazer eu acho que Brasília carece de algumas coisas de ponta. Nós 
não temos um grande resort aqui no Centro-Oeste, aí não é só em Brasília. 
O maior resort que nós temos no Centro-Oeste está lá em águas quentes, a 
300km daqui. Então, eu acho que Brasília merece um resort de qualidade, 
que poderia ser na beira do lago de Corumbá, que está a 60km, 80km de Bra-
sília... enfim. Eu vejo grandes oportunidades por aqui, e estamos precisando 
de empreendedorismo nessa área sim, com certeza.”

“Olha, uma das aspirações nossas, das nossas principais metas e a nossa ban-
deira principal é a criação de uma marina pública. Tivemos aí incipientes pro-
jetos do ‘Projeto Orla’, e que com a mudança do governo foram totalmente 
abandonados. [...] Então, há sim uma subutilização do Lago Paranoá, no que 
tange ao Turismo e ao empreendedorismo, não obstante, a gente já vê um 
crescimento bastante grande das embarcações [...]. Então, nós temos aí um ce-
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nário de pessoas que se beneficiam do Turismo já no lago Paranoá, nós temos o 
crescimento no número de embarcações; hoje, nós temos aí o terceiro número 
no País, dada a capitania do portos de Brasília ser Brasília, Goiás e Tocantins, 
então, inclui-se nessas embarcações que nós vemos no lago, lanchas e veleiros, 
somam-se aí as embarcações de pesca que são registradas, também.”  

“A utilização do Lago Paranoá é multifuncional, para Turismo, negócios, esporte, 
grandes eventos, lazer de final de semana, durante a semana, [...] Temos escolinhas 
de iatismo, escolas náuticas, que são fruto do empreendedorismo também, são 
poucas ainda, tem espaço para muito mais, as marinas podem crescer também 
nesse filão. E a marina pública também garante essa parte multifuncional, incluindo 
aí a criação de mão de obra, emprego e renda, e a distribuição desses profissionais 
no próprio mercado de Brasília, que já assimila e tem essa carência de pessoal.”

7.6 InFRAesTRuTuRA, seRVIÇos e eQuIPAmenTos PARA TRAnsPoRTes

Na base conceitual do Ministério do Turismo, a categoria de serviços e equipamentos para 
transporte é definida como meios de locomoção, que podem ser terrestres (ferroviário e 
rodoviário), aquaviários ou aéreos. Trata-se de um elemento essencial para o Turismo, con-
siderando que determinará o acesso para e entre a localidade de destino (Palhares, 2002).

7.6.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Na base cadastral do CET/UnB existem 190 empreendimentos como serviços e equipa-
mentos para transportes, a grande maioria localizada no Plano Piloto de Brasília. Dentre 
os elementos que compõem esta categoria, destaca-se as transportadoras turísticas com 
102 empreendimentos (53,6%); com 42 empreendimentos o táxi (22,1%), e o transporte 
rodoviário, com 35 (18,4%).

Quanto à distribuição geográfica, percebe-se menor concentração quanto ao número 
de empresas que lidam com o transporte turístico, seja por meio de aluguel de veículos ou 
em relação ao transporte de passageiros, mesmo existindo um número maior de empre-
endimentos com sede no Plano Piloto de Brasília (Gráficos 7.38 e 7.39). 
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gráFiCo 7.38 – tipos de transportes na ra i Brasília

Fonte: CET/UnB, 2010. 
Nota: Informações em números absolutos.

 

gráFiCo 7.39 – distriBuição espaCial por tipo de transportes nas ras

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.
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A exploração do transporte aquaviário para fins turísticos ainda é pequena em compa-
ração ao tamanho da frota náutica da Capital, hoje uma das maiores do País. Atualmente 
existem três empresas desenvolvendo atividades com esse tipo de transporte. Este panorama 
indica, em certa medida, o interesse por parte de alguns empresários pelo grande potencial 
econômico que a exploração desse atrativo possui para o fomento do Turismo na cidade. 

Com a construção da Base Cadastral, foi possível visualizar, ainda, as empresas aéreas 
que começaram a operar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, dentre elas a 
Azul e a American Airlines, haja vista o destaque crescente deste Aeroporto como novo 
gate internacional. 

O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek tornou-se uma das opções mais cotadas 
como novo ponto de conexões (um Hub da Aviação Civil) com as demais cidades do País, 
desafogando os aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo informativo publi-
cado no site da Infraero, no dia 28 de Julho de 2010. 

“As reformas no Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional de 
Brasília/Juscelino Kubitschek (DF), iniciadas no último dia 20 de junho, têm 
conclusão prevista para agosto e possibilitarão a entrada de novas compa-
nhias aéreas para operar no terminal. A operação no local será feita de forma 
compartilhada, que permite que duas ou mais companhias aéreas utilizem o 
mesmo balcão de check-in. Este conceito, utilizado nos aeroportos mais mo-
dernos, torna as operações de check-in mais rápidas e eficientes.”   

7.6.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA

Foram analisadas pelos turistas de lazer e de negócios os serviços de transportes no DF 
e a infraestrutura a ele relacionada. Dentre as questões abordadas estão: o meio de trans-
porte utilizado para chegar ao DF; o meio de transporte utilizado para deslocamento na 
cidade; além da avaliação da infraestrutura relacionada a esta categoria – vias de acesso 
ao DF, sinalização de acesso ao DF, sinalização no Plano Piloto de Brasília.

Foi pesquisado, ainda, junto aos turistas que visitaram o DF em 2008, a avaliação quan-
to ao transporte urbano público, e a fluidez do trânsito da Capital Federal.

7.6.2.1 MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO DF

Os meios de transporte mais utilizados pelos turistas de lazer e pelos turistas de negócios para 
chegar a Brasília são o avião e o carro, representando, respectivamente, cerca de 53%  e 29% 
para o deslocamento aéreo, e 66%  e 24% para o deslocamento terrestre indicado (Gráfico 7.40). 
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gráFiCo 7.40 – meio de transporte utilizado pelo turista de lazer e pelo turista de negóCios 
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“As reformas no Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional de 
Brasília/Juscelino Kubitschek (DF), iniciadas no último dia 20 de junho, têm 
conclusão prevista para agosto e possibilitarão a entrada de novas companhias 
aéreas para operar no terminal. A operação no local será feita de forma 
compartilhada, que permite que duas ou mais companhias aéreas utilizem o 
mesmo balcão de check-in. Este conceito, utilizado nos aeroportos mais modernos, 
torna as operações de check-in mais rápidas e eficientes.”    

 
7.6.2 Análise dos dados da pesquisa de demanda 
Foram analisadas pelos turistas de lazer e os turistas de negócios os serviços de 
transportes no DF e a infraestrutura a ele relacionada. Dentre as questões abordadas 
estão: o meio de transporte utilizado para chegar ao DF; o meio de transporte 
utilizado para deslocamento na cidade; além da avaliação da infraestrutura 
relacionada a esta categoria – vias de acesso ao DF, sinalização de acesso ao DF, 
sinalização no Plano Piloto de Brasília. 

Foi pesquisado, ainda, junto aos turistas que visitaram o DF em 2008, a avaliação 
quanto ao transporte urbano público, e a fluidez no trânsito da Capital Federal. 

7.6.2.1 Meio de Transporte utilizado para chegar ao DF 

O meio de transporte mais utilizado pelos turistas de lazer e pelos turistas de 
negócios para chegar a Brasília é o avião e o carro, representando, respectivamente, 
cerca de 53%  e 29% para o deslocamento aéreo, e 66%  e 24% para o deslocamento 
terrestre indicado (Gráfico 7.40).  

 

Gráfico 7.40 – Meio de transporte utilizado pelo turista de lazer e o turista de negócio  

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

Embora os turistas de lazer façam uso em maior porcentagem do avião, como meio de 
transporte para chegar ao DF, o percentual de turistas de negócios que utilizam esse mes-
mo meio de transporte para chegar à Capital Federal é significativamente maior.

7.6.2.2 MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO NA CIDADE

O meio utilizado para deslocamento dos turistas na cidade diverge entre os públicos 
pesquisados. Enquanto os turistas de lazer utilizaram em sua maioria o transporte urbano 
público (ônibus e metrô) (25,6%), os turistas de negócios utilizaram com maior frequência 
o táxi, o que representa 44,6% desses turistas (Gráfico 7.41). 
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gráFiCo 7.41 – meio de transporte Que o turista de lazer e o de negóCios  
utilizaram para desloCamento na Cidade

 

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  

   

 

196 

Embora os turistas de lazer façam uso em maior porcentagem do avião, como meio 
de transporte para chegar ao DF, o percentual de turistas de negócios que utilizam 
esse mesmo meio de transporte para chegar à Capital Federal é significativamente 
maior. 

7.6.2.2 Meio de Transporte utilizado na cidade 

O meio utilizado para deslocamento dos turistas na cidade diverge entre os públicos 
pesquisados. Enquanto os turistas de lazer utilizaram em sua maioria o transporte 
urbano público (ônibus e metrô) (25,6%), os turistas de negócios utilizaram com 
maior frequência o táxi, o que representa 44,6% destes turistas (Gráfico 7.41).  

Gráfico 7.41 – Meio de transporte que o turista de lazer e de negócios utilizou para 
deslocamento na cidade 

 

          Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

 

 

7.6.2.3 Avaliação das vias de acesso ao Distrito Federal 

No tocante à avaliação das vias de acesso ao Distrito Federal (o que inclui estrada, 
aeroporto e rodoviária), cerca de 51% dos turistas de lazer e 53% dos turistas de 
negócio consideraram de boa qualidade. Os que avaliaram como ótimo 
correspondem a aproximadamente 21% dos turistas de lazer e 21% dos turistas de 
negócios, como ilustra o gráfico 7.42. 

 
 
 
 

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.6.2.3 AVALIAçãO DAS VIAS DE ACESSO AO DISTRITO FEDERAL

No tocante à avaliação das vias de acesso ao Distrito Federal (o que inclui estrada, Aero-
porto e Rodoviária), cerca de 51% dos turistas de lazer e 53% dos turistas de negócio con-
sideraram de boa qualidade. Os que avaliaram como ótimo correspondem a aproximada-
mente 21% dos turistas de lazer e 21% dos turistas de negócios, como ilustra o gráfico 7.42.

gráFiCo 7.42 – avaliação das vias de aCesso ao distrito Federal 
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Gráfico 7.42 – Avaliação das vias de acesso ao Distrito Federal  

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010  

7.6.2.4 Avaliação quanto a sinalização de acesso ao Distrito Federal 

A avaliação da sinalização de acesso ao DF pelo turista também foi questionada na 
pesquisa realizada pelo CET-UnB em 2008. Tanto os turistas de lazer quanto os 
turistas de negócios consideram boa, representando 50% e 52%, respectivamente. 
Aproximadamente 15% dos turistas de lazer e 14% dos turistas de negócios 
consideraram esse item ótimo, ilustrando a segunda opção mais escolhida (Gráfico 
7.43).  

Gráfico 7.43 – Avaliação da sinalização de acesso ao Distrito Federal pelo turista 

 

% % 

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010 
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7.6.2.4 AVALIAçãO QUANTO À SINALIZAçãO DE ACESSO AO DISTRITO FEDERAL

A avaliação da sinalização de acesso ao DF pelo turista também foi questionada na 
pesquisa realizada pelo CET/UnB em 2008. Tanto os turistas de lazer quanto os turistas 
de negócios consideraram boa, representando 50% e 52%, respectivamente. Aproxima-
damente 15% dos turistas de lazer e 14% dos turistas de negócios consideraram esse item 
ótimo, ilustrando a segunda opção mais escolhida (Gráfico 7.43). 

gráFiCo 7.43 – avaliação da sinalização de aCesso ao distrito Federal pelo turista
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Gráfico 7.42 – Avaliação das vias de acesso ao Distrito Federal  

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010  

7.6.2.4 Avaliação quanto a sinalização de acesso ao Distrito Federal 

A avaliação da sinalização de acesso ao DF pelo turista também foi questionada na 
pesquisa realizada pelo CET-UnB em 2008. Tanto os turistas de lazer quanto os 
turistas de negócios consideram boa, representando 50% e 52%, respectivamente. 
Aproximadamente 15% dos turistas de lazer e 14% dos turistas de negócios 
consideraram esse item ótimo, ilustrando a segunda opção mais escolhida (Gráfico 
7.43).  

Gráfico 7.43 – Avaliação da sinalização de acesso ao Distrito Federal pelo turista 
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Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.6.2.5 AVALIAçãO DA SINALIZAçãO NO PLANO PILOTO DE BRASíLIA

A sinalização no Plano Piloto de Brasília é considerada boa, essa avaliação parte de 
cerca de 55% de turistas de lazer e de 51% dos turistas de negócios entrevistados. Os que 
avaliam esse aspecto como ótimo correspondem a, aproximamente, 18% dos turistas de 
lazer e 19% dos turistas de negócios. Menos de 10%, entre todos os turistas, não souberam 
responder, conforme Gráfico 7.44.
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gráFiCo 7.44 – avaliação da sinalização no plano piloto de Brasília pelo turista
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Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

 

7.6.2.5 Avaliação da sinalização no Plano Piloto de Brasília 

A sinalização no Plano Piloto de Brasília é considerada boa, essa avaliação parte de 
cerca de 55% de turistas de lazer e 51% dos turistas de negócios entrevistados. Os 
que avaliam esse aspecto como ótimo correspondem a aproximamente 18% dos 
turistas de lazer e 19% dos turistas de negócios. Menos de 10%, entre todos os 
turistas, não souberam responder, conforme Gráfico 7.44. 

Gráfico 7.44 – Avaliação da sinalização no Plano Piloto de Brasília pelo turista 

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

7.6.2.6 Avaliação dos transportes urbanos no Distrito Federal 

Os turistas de lazer e de negócios avaliaram o transporte urbano em Brasília (inclui  
táxi, ônibus e metrô). Cerca de 30% dos turistas de lazer não souberam responder 
essa pergunta, e aproximadamente 29% consideram bom. Já os turistas de negócios 
avaliaram como bom (40%) e regular (21%) os referidos serviços (Gráfico 7.45).  

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.6.2.6 AVALIAçãO DOS TRANSPORTES URBANOS NO DISTRITO FEDERAL

Os turistas de lazer e de negócios avaliaram o transporte urbano em Brasília (inclui  táxi, 
ônibus e metrô). Cerca de 30% dos turistas de lazer não souberam responder essa pergun-
ta, e aproximadamente 29% consideraram bom. Já os turistas de negócios avaliaram como 
bom (40%) e regular (21%) os referidos serviços (Gráfico 7.45). 

 gráFiCo 7.45 – avaliação dos transportes urBanos no distrito Federal 
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Gráfico 7.45 – Avaliação dos transportes urbanos no Distrito Federal  

 

 
Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
 

7.6.2.7 Avaliação da fluidez do trânsito no DF 

Para cerca de 45% dos turistas de lazer, a fluidez do trânsito em Brasília é boa, 
seguidos de 24% que consideraram regular. Já 31% dos turistas de negócios 
avaliaram como regular, e bom (cerca de 30%). Cabe salientar que, se somar a 
quantidade de turistas que consideram esse aspecto ruim e péssimo, têm-se cerca de 
20% dos turistas de lazer e 27% dos turistas de negócios (Grafico 7.46). 

 
 

Gráfico 7.46 – Avaliação da fluidez do trânsito no Distrito Federal   

 
Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

 

% % 

% % 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
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7.6.2.7 AVALIAçãO DA FLUIDEZ DO TRÂNSITO NO DF

Para cerca de 45% dos turistas de lazer, a fluidez do trânsito em Brasília é boa, seguidos de 24% 
que consideraram regular. Já 31% dos turistas de negócios avaliaram como regular, e bom (cerca 
de 30%). Cabe salientar que, se somar a quantidade de turistas que consideram esse aspecto ruim 
e péssimo, têm-se cerca de 20% dos turistas de lazer e 27% dos turistas de negócios (Gráfico 7.46).

gráFiCo 7.46 – avaliação da Fluidez do trânsito no distrito Federal  
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Gráfico 7.45 – Avaliação dos transportes urbanos no Distrito Federal  

 

 
Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
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20% dos turistas de lazer e 27% dos turistas de negócios (Grafico 7.46). 

 
 

Gráfico 7.46 – Avaliação da fluidez do trânsito no Distrito Federal   

 
Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
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Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

7.6.2.8 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS  
 NO TURISMO EM BRASíLIA

Acrescentando aos dados quantitativos da pesquisa realizada em 2008 pelo CET/UnB, os da-
dos qualitativos indicam que muitos turistas de lazer apontaram problemas no tocante ao trans-
porte público no DF, representando pontos fracos para a categoria. Dentre esses problemas está 
a frota de ônibus velha, bem como sua escassez, o que dificulta o acesso a este meio de transpor-
te; o alto preço também é alvo de reclamações por parte dos turistas que utilizaram este serviço. 

Para grande parte dos turistas, o transporte urbano do DF é inadequado para o Turismo 
e para o uso coletivo em geral. Cabe salientar que essa pesquisa foi feita antes da renova-
ção das frotas de ônibus, portanto, é possível que haja mudanças neste quadro.

Os turistas de lazer apontaram, também, como ponto fraco a precariedade da Rodoviária 
e da Rodoferroviária, a escassez de locadoras de automóveis e sinalização de trânsito, os 
táxis e comportamento dos taxistas. Em relação a este último, vale ressaltar que os táxis  
atualmente são obrigados a respeitar a padronização. 
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No que concerne  ao transporte aéreo, uma boa oportunidade, segundo os turistas de 
lazer, é a melhoria do acesso até o Aeroporto, saindo dos hotéis, além da provisão de 
postos de reclamação.

Os turistas de negócios também indicam ações de melhorias em relação ao serviço de 
táxi, treinamento para os taxistas, padronização dos carros e a forma de atendimento. 
Cabe salientar que com a finalidade de identificação do serviço de táxi,  a padronização 
de veículos, uma das sugestões dos turistas, se tornou lei em outubro de 2009.

Melhorias no transporte urbano público, inclusive na provisão de estacionamentos, pa-
radas de ônibus, transporte que permita acesso aos pontos turísticos, um sistema integra-
do, e a ampliação e melhoria da qualidade do serviço prestado no metrô são algumas das 
sugestões feitas pelos turistas de lazer. 

Sendo a base para a obtenção da demanda turística à pesquisa realizada pelo CET/UnB, 
em 2008, surge o indicativo quanto à provisão de um ônibus turístico, com foco na Espla-
nada dos Ministérios e nas Regiões Administrativas fora do eixo central. No entanto, este 
equipamento foi inaugurado em março de 2009, mas a sua rota ainda não inclui as RAs 
fora do eixo central do Plano Piloto de Brasília.

A reforma na Rodoviária e na Rodoferroviária foram sugestões dadas também pelos turistas 
de negócios. Para eles, esses locais são feios e desagradáveis. No tocante a Rodoferroviária, 
esta está em funcionamento desde julho de 2010 em um novo local, mais confortável e 
com melhor estrutura para a realização de viagens interestaduais.

Foi apontado pelo turista de lazer a necessidade de prover condições para o pedestre se 
locomover, além de melhoria nas vias de acesso e estradas do Distrito Federal, para eles a 
manutenção desses elementos deixa a desejar.

Alguns turistas de negócios identificaram como pontos fortes a facilidade de acesso e de 
locomoção na cidade. Contudo, identificaram como pontos fracos problemas com operação 
dos ônibus, a ausência de linhas, o alto preço das passagens, ausência de estacionamento, os 
problemas no trânsito. Falta de linhas que levem aos atrativos, de passarelas, de planejamento 
para pedestres e idade da frota, são os pontos fracos apontados pelos turistas de negócios.

Várias oportunidades puderam ser evidenciadas nas falas dos turistas de negócios, den-
tre elas algumas referentes ao Aeroporto. As sugestões destacaram a necessidade de me-
lhoria da sinalização de saída do Aeroporto, na própria infraestrutura aeroportuária e na 
área de embarque/desembarque, além da melhoria na qualidade do transporte coletivo, 
tanto para eles quanto para a população do Distrito Federal. No tocante ao Turismo, foi 
sugerida melhoria do transporte público que dá acesso aos atrativos, ministérios e Aero-
porto, bem como o aumento da frota de ônibus, novamente.
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Sugestões de melhoria do transporte público abarcaram também o metrô. Dentre elas 
estão: melhorias no metrô, aumento de extensão e provisão de transporte de acesso a esse 
modal. Assim como os turistas de lazer, os turistas de negócios também sugeriraam a provi-
são de um city tour e a padronização dos táxis, já existentes atualmente.

Melhorias na fluidez do trânsito, transportes mais baratos, melhoria da qualidade, redu-
ção do preço e transporte de graça da Rodoviária até a Esplanada dos Ministérios foram 
outras sugestões dadas pelos turistas.

 Quadro 7.20 – Falas dos turistas Quanto aos transportes

TuRIsTAs de lAzeR TuRIsTAs de neGÓcIos 
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“Melhorar o acesso até o Aeroporto,  
saindo dos hotéis”

 “Melhorias na sinalização; tive  
dificuldade na saída do Aeroporto”

“Não tem guia nem informação, treinamento 
para taxistas e postos de reclamação, pelo 

menos no Aeroporto.”
“Melhoria no Aeroporto.”

“Ponto fraco: táxi de qualidade, transporte 
público com qualidade, visualizado.”

“Melhorar o Aeroporto na área de  
embarque e desembarque.”

“Ter uma padronização dos táxis.” “Aumentar transporte coletivo de qualidade 
para o turista e para a população local.”

“Melhorar o transporte público para  
os turistas e moradores locais.”

 “Melhorar o transporte público que  
dá acesso aos atrativos turísticos”.

 “Necessita de melhorias no transporte público.” “Transporte coletivo entre o  
Aeroporto e os ministérios.”

“Melhoria do transporte coletivo,  
mais estacionamentos.” “Aumento dos coletivos demora muito”

“Pontos de ônibus  mais próximos”. “Melhorar o transporte público, principalmente 
o Metrô”

“Poderia ter ônibus saindo de Brasília  
direto para os pontos turísticos.” “Aumentar a extensão do Metrô.”

“O transporte coletivo necessita  
de uma atenção maior” “Ter mais transporte de acesso ao centro”

“Melhorar o sistema de transportes.”
“Rede de ônibus turísticos no Aeroporto  
e na Rodoviária, como no Rio, Curitiba,  

Belo Horizonte e em outras capitais”

“Novas rotas para o Metrô.”  “Um transporte específico  
para os atrativos.”

“Ampliar o Metrô” “Disponibilizar city tour”

 “Criar uma linha turística na Esplanada” “Os táxis deveriam ser da mesma  
cor para facilitar a identificação.”

“Poderia ter um city tour disponibilizado pelo 
governo local que focasse  

as cidades satélites.”
“Melhorar o sistema de trânsito”

“Melhoria na Rodoferroviária” “Melhorar a fluidez do trânsito.”
“Reformas na Rodoferroviária  

e na Rodoviária.” 
“Adotar medidas para melhorar o fluxo de 

carros, muito engarrafamento.”
“ Olhar mais pelo pedestre,  
melhorar vias de acesso.”

“Moto com maleiro encontra dificuldades no 
trânsito de Brasília em horário de pico”

“Melhorar as estradas de acesso a Brasília.”  “Lugares com preços menores e de  
qualidade, transporte de qualidade.”
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ES “Melhorar o asfalto” “O transporte tinha que ser de graça  

da Rodoviária até a Esplanada.”

“Melhorar as vias da cidade.” “Construir outra Rodoferroviária, pois esta é 
uma vergonha em plena Capital do País”

“Melhorar as estradas”
“Rodoferroviária não condiz com  
a sua importância ou localidade,  
péssimo estado de conservação”

“Melhorar condições das pistas.” “Mudar a Rodoferroviária.”

“Rodoferroviária, Rodoviária do plano,  
banheiros nos terminais do Metrô,  

melhorar o transporte público.”
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“Um ponto forte seria o Metrô.” “Ponto forte: facilidade de acesso.
Fácil de locomover” 

PO
N

TO
S 

FR
AC

O
S

“Frota de ônibus muito velha.” “Não tem ônibus para voltar dos atrativos.”
“Dificuldade em pegar ônibus.” “Poucas opções de transporte público”

“Poucos ônibus.” “Falta  linha Turismo”
“Falta de transporte público e barato  
para os pontos turísticos em Brasília.” “Trânsito ruim”

“Transporte inadequado para o Turismo.” “Transportes ruins”
“Rodoviária e Rodoferroviária de Brasília estão 

precárias, precisando de reforma.” “Transportes muito caros.”

“Rodoviária: Feia, suja, pequena,  
muitos meninos de rua”

“Não existe um planejamento  
para pedestres.”

“Melhoria na Rodoferroviária,  
está em péssimas condições.” “Ponto fraco: trânsito, estacionamento.”

 “Os taxistas dirigem embriagados  
e não sabem dar informações.”

“Ponto fraco: transporte, táxi sem  
condição de transitar, muito velhos.”

“Falta locadora de carros.” “Trânsito está um caos.” 
“Muito pouca sinalização de trânsito.” “Poucas passarelas”.

“As vias deveriam ser melhores”.
“Melhorar os acessos a Brasília e  

aos atrativos, melhorar e desenvolver.”
“Precisa de políticas públicas para  
a acessibilidade e facilidade para  
o turista, no mais, potencial tem.”
“Melhorar as vias de acesso para  

quem vem de ônibus.”
“Melhorar as estradas.

    Fonte: CET/UnB, 2008.
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7.6.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs  
 com RelAÇÃo A TRAnsPoRTes

A leitura realizada por meio das falas de representantes de operadoras e organizadoras 
do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito Federal e de agentes que se 
relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, permeará a infraestrutura, os equipa-
mentos e os serviços de transportes. 

7.6.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE A INFRAESTRUTURA, OS SERVIçOS E EQUIPAMENTOS DE  
 TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Inicialmente, foi identificado um tema constante na fala dos operadores e organizadores 
do Turismo nacional durante as entrevistas: a percepção do destino Brasília no que tange aos 
transportes. Assim, em diversos momentos, referências ao transporte coletivo urbano, ao trân-
sito, à mobilidade de carros e pedestres, às vias de acesso, entre outros, se fizeram presentes. 

Sobre o transporte público coletivo, apontado como um ponto fraco do destino Brasília, 
o que dificulta a venda de roteiros na Capital, deveria ser prioridade em investimento 
por parte do setor público. Tendo em vista que a cidade já apresenta a existência de 
engarrafamento em períodos variados ao dia, os operadores apontam que o ideal seria 
disponibilizar para os turistas transportes coletivos de qualidade e que garantam agilidade 
e segurança no deslocamento.

“Olha, Brasília vem evoluindo [...] Mas ela tem essa carência ainda de trans-
porte, e quando falo em transporte é o transporte urbano coletivo, que é um 
gargalo que Brasília tem hoje [...]”

“Eu acho que precisa se trabalhar melhor o transporte público que ainda não 
atende como deveria, [...] eu não posso convidar o turista para visitar minha 
cidade e não oferecer a ele um transporte público de qualidade, para que ele 
possa se locomover para vários lugares, sem dependência de um transpor-
te privativo. Isso é meio complicado, fazendo uma comparação com outros 
grandes centros onde isso existe, fazendo uma comparação com a Europa, 
onde você roda a Europa inteira de metrô, como Rio de Janeiro, como São 
Paulo, onde você consegue ter isso. Eu acho que Brasília precisa uma melho-
ria, no meu entendimento, forte, aí no transporte público.” 

Por outro lado, nota-se na fala dos entrevistados uma avaliação de que investimentos em 
empresas de locação de veículos é uma garantia de lucratividade no Distrito Federal, devi-
do à carência de transporte público de qualidade e às grandes distâncias e tarifas dos táxis. 
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“Na realidade me lembra bastante Miami, em termos de vantagem de alugar 
um carro, porque o serviço público para o cliente que quer conhecer Brasília 
não é tão desenvolvido, então você necessita de um carro. Então, isso fala a 
favor de alugar o carro, e muito óbvio, em Brasília existem muitos potenciais 
turísticos, é um ótimo mercado para quem tem uma locadora de veículos, 
que não é o meu caso, eu levo o cliente até a locadora. Então, pontos nega-
tivos eu não identifico.” 

“[...] Na verdade não existe nenhuma ameaça, muito pelo contrário, princi-
palmente porque cidades como Belo Horizonte e Brasília, que têm aeroportos 
distantes, só a corrida de um táxi [...]  ida e volta são R$ 100; se é uma viagem 
de um dia, uma locação de um carro econômico com ar já é menos do que 
esse valor, e o cliente ainda tem a comodidade de não precisar depender de 
um terceiro. E ainda com o GPS ele tem independência.” 

“Companhia aérea é de suma importância, inclusive é o seguimento que mais 
fatura no setor de Turismo. E eu acho que Brasília, por ser o destino de alta 
demanda, sem dúvida, companhias aéreas. Ter locadora de veículos e depois 
todos os serviços agregados, como serviço de táxi, como restaurantes, e assim, 
mas nessa ordem seria, hotelaria, companhia aérea e locadora de automóveis.”

Ao mesmo tempo, o relato de um dos entrevistados aponta para a falta de articulação 
do poder público com o trade turístico como um entrave ao desenvolvimento do Turismo 
local, no caso, especificamente relacionado à categoria de locadoras de veículos. 

“Nosso interesse seria de que as secretarias de Turismo entendessem que o papel 
de quem distribui locação de veículos ou o papel da locadora de veículos é 
subestimado. Que a Secretaria de Turismo trabalhasse mais em sintonia, de 
uma forma de gestão mais profissional de entender que a locação de veículos 
pode abrir portas para outros mercados. Porque a gente, no momento que põe 
a mão no volante, literalmente, toma as decisões por conta própria e vai para 
destinos que ele não iria se tivesse com táxi. Então, se a Secretaria de Turismo 
de Brasília ou do Rio de Janeiro entender um pouco melhor como funciona 
isso e o que se abre de perspectivas! Isso acontece até na África do Sul.”

Ainda com relação aos serviços das locadoras de veículos no DF, observa-se a necessidade 
de investir em capacitação para atender a um mercado internacional. 

“Mas eu acho que as locadoras ainda não estão no ponto de poder receber 
estrangeiros, porque falta qualificação para compreender o estrangeiro. Acho 
que muitas vezes o funcionário nem fala inglês.”
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Sobre investimentos nos serviços de transporte coletivo urbano, destaca-se na fala de 
um dos entrevistados a importância quanto às parcerias público-privadas, desvinculando 
do governo a exclusiva responsabilidade por essas melhorias.

“Eu acho que transporte público, certamente, deveria ser uma preocupação 
PPP (participação público-privado), porque o governo, evidentemente, como 
aqui em São Paulo também, acaba fazendo rodovias em concessão. Eu acho 
que isso tem bastante potencial, porque hoje eu não vejo o metrô, o transpor-
te público em Brasília desenvolvido e isso faz parte de uma cidade que quer 
ser vista como um centro. [...] Até uma vitrine para o País. A começar pelo 
Aeroporto, que não tem cara de Aeroporto, muitos aeroportos no Brasil... Se 
você desembarca em Calgary, você já fica com vontade de querer conhecer 
o Canadá, e se você desembarca em São Paulo, você tem vontade de voltar 
de onde você veio (risos).”

O Aeroporto é um dos temas mais recorrentes na fala dos operadores e organizadores 
do Turismo Nacional, quando há referência para a estrutura receptiva do Turismo no DF. 
É explicitado nas falas muita preocupação dos operadores com relação à capacidade de 
atendimento e melhoria em geral do terminal. Embora, segundo a percepção deles, essa 
seja uma necessidade aplicável a grande parte dos aeroportos do País.

Estes profissionais apontam que a localização geográfica do Aeroporto Juscelino  Kubits-
chek a torna um hub em potencial de crescimento, o que demanda maior atenção, princi-
palmente no que diz respeito a vir a se tornar um portal de entrada do Turismo internacional.  

“Primeira coisa é Aeroporto. O Aeroporto de Brasília já está no gargalo. Qual-
quer voo que eu faço para o Norte e Nordeste é um hub, tem que descer lá 
e é insuportável, você não tem lugar para sentar; fizeram lá o shopping, mas 
o que precisa é cuidar do passageiro. Então, a primeira coisa que se precisa 
é Aeroporto.” 

“Mas eu acho que é necessário também uma preocupação constante do go-
verno estadual e também do Governo Federal, é claro por ser a Capital do 
País, com a capacidade aeroportuária. Foi feita a segunda pista do Aeroporto 
de Brasília, portanto você tem uma boa capacidade lá de pista, mas isso não 
vai durar para sempre. Então, é importante que Brasília esteja preparada para 
o crescimento que vai acontecer forçosamente em função do próprio desen-
volvimento do País.”
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Ainda com relação ao transporte aéreo, observa-se que as linhas existentes no País também 
se configuram como um entrave para o desenvolvimento do Turismo e um maior aprovei-
tamento e captação de turistas para o destino. Assim, são destacadas a seguir algumas falas 
que permitem compreender que alguns dos problemas que afetam o destino Brasília são 
estruturais e se relacionam com características mais amplas, de âmbito nacional. 

“É muito difícil você viajar internamente no Brasil, quer dizer, você tem uma 
demanda internacional que quer chegar por Brasília, que quer conhecer o lado 
histórico de Brasília, de uma cidade criada para ser uma Capital Federal e de-
pois quer aproveitar e conhecer o Nordeste. Para fazer esses voos, é extrema-
mente complicado; o cara para ir de Salvador para Aracaju, ele faz em voo em 
V, ele tem que fazer uma conexão em Brasília e voltar, quer dizer, é uma coisa 
ainda muito difícil para ele visitar Foz de Iguaçu, Rio, Salvador que são os por-
tais de entrada. É cansativo. Então, eu acho que não é um problema específico 
de Brasília, acho que é um problema hoje nosso, de não estarmos prontos para 
atender com qualidade e com profissionalismo essa demanda internacional.”

 “É, você tem aeroportos que já estão trabalhando no gargalo, isto com a nossa 
economia crescendo nada no ano passado, quer dizer, se você projetar esse 
crescimento de 5%, 6% ao ano eu não sei onde vai. Eu acho que, na verdade 
nós não crescemos mais porque não temos essa infraestrutura. Não adianta, 
você não tem rua, você não tem rodovia, você não tem Aeroporto, você não 
tem porto, você não tem nada estrutural para isso, o que é uma pena.” 

Para os operadores há um cenário promissor para o crescimento do setor aéreo, prin-
cipalmente quando relacionado ao mercado internacional que, ao desembarcar em Bra-
sília, pode ser melhor aproveitado pelo mercado receptivo e emissivo local, ampliando 
investimentos e oportunidades para toda a cadeia produtiva do Turismo no DF. Porém, 
para que isso ocorra, investimentos em infraestrutura de transportes, capacitação e alguns 
incentivos financeiros são apontados como fundamentais. 

 “Do ponto de vista internacional, eu acho que Brasília agora começou a 
caminhar. [...] E eu sei que há demandas da ligação, já há pedidos, eu vi na 
imprensa, de alguma companhia americana, não lembro agora qual foi [...] 
com Brasília. Eu acho que aí vai estar criada uma necessidade para ser aten-
dida, qual seja. Cardápios em inglês, consierge de hotel falando em inglês, 
taxista atendendo em espanhol, enfim, vai ser necessário adequar a oferta de 
serviços para um público que tende a começar a chegar.”

 “Acho que vai haver uma outra questão, ainda, que é a seguinte: na medida 
em que esse público comece a chegar ao coração do Brasil, diretamente do 
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Norte, ou seja, o cara decola em Nova york, Atlanta ou Los Angeles e desce 
em Brasília ele está duas horas mais perto do Recife do que se sair de São 
Paulo. Então, é possível, a partir de Brasília, ou a criação de programas que 
combinem negócios com lazer e é possível a articulação desses programas 
por parte das operadoras brasileiras do setor corporativo, com o setor lazer.”

“Mas do ponto de vista da aviação seria interessante se o governo pudesse di-
minuir um pouco o imposto ICMS sobre o combustível de aviação. Isso é uma 
coisa que certamente favoreceria o desenvolvimento do transporte aéreo na 
cidade, que já é um polo, um centro natural de concentração de voos. Na 
medida em que se possa favorecer isso, a instalação de novas empresas com 
o imposto um pouco menos sobre o combustível, se poderia ter um cresci-
mento mais rápido no setor aéreo.” 

Já ao analisar a fala dos operadores e organizadores do Turismo nacional com relação 
às condições do trânsito no DF em geral, constatam-se visões paralelas. Enquanto alguns 
elogiam a fluidez, previsibilidade e o planejamento urbano, que possibilita um trânsito mais 
organizado, outros o criticam. Porém, em geral, as falas trazem mais elogios do que críticas. 

“[...] eu acho que o trânsito você tem no horário de rush, mas ainda consegue 
delimitar o pico, você sabe quais são os horários, diferente de São Paulo que 
não tem mais horários, tem trânsito em todo lugar.” 

 “É uma cidade brasileira com todas as limitações, com problemas de pavi-
mentação, não que agora as estradas são perfeitas, ela não está desgarrada do 
Brasil, tem todos os problemas endêmicos que existem em todas as capitais 
brasileiras, mas tem menos trânsito, pelo simples fato de ser melhor planejada.”

 “Como ponto positivo, Brasília e o DF todo têm a organização setorizada, a 
malha viária que esta se consolidando agora com as novas obras, [...] Então, 
esses são os pontos fortes quando a pessoa escolhe o destino Brasília.”

“É que hoje eu vejo Brasília com alguns problemas que eu não via há alguns 
anos atrás, quer dizer, problemas de trânsito, que eu acho que é um pro-
blema sério e que precisa ser trabalhado. O trânsito hoje, em determinados 
momentos, fica caótico em determinadas avenidas, e grandes avenidas.”

A análise empreendida pelos entrevistados com relação ao serviço de táxi, indica que 
mesmo atendendo em termos quantitativos e de distribuição geográfica, este serviço ainda 
causa insatisfação em termos qualitativos, principalmente no que se refere ao tratamento 
e honestidade dos motoristas. 
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“Assim, tipo, pegar um táxi, a pessoa fica dando voltas. Várias vezes me rela-
taram isso, como acontece em outras cidades. Mas, talvez, como não temos 
uma demanda tão grande, as coisas ressaltam, marcam muito. Talvez um pro-
grama de capacitação, não sei se existe desse tipo de profissional, é possível 
que exista. Mas isso é uma coisa que me marcou, porque eu já ouvi de várias 
pessoas falando a respeito de táxi, de não ter sido correto. [...]”

“Quanto ao transporte, falando de táxi, eu acho que Brasília esta muito bem 
organizada. Por ser uma cidade setorizada, em cada setor que você vai tem 
uma demanda de táxi para te atender sem problema nenhum.” 

No que diz respeito ao transporte rodoviário interestadual de passageiros, a fala dos en-
trevistados também aponta um cenário promissor. Apesar de existirem críticas ao terminal 
rodoviário, a construção de um novo terminal aponta para novos investimentos previstos 
na categoria, restando como principal entrave a existência de muitas transportadoras clan-
destinas. 

“Hoje a gente comercializa, sem sombra de dúvida, mais passagens. Trans-
porte de passageiros. [...] Eu acho que na verdade Brasília tem um comércio 
projetado. Ela tem um limite de faturamento regional. E aí a [empresa] está 
focando muito no Entorno também, que é uma demanda muito crescente, 
uma população economicamente muito ativa. Então, a gente está focando 
nesse aspecto.”

“O mercado de Brasília é um mercado em ascendência e é uma população 
que tem uma renda per capta considerável frente aos outros Estados da fede-
ração. Além de estar sempre crescendo. A gente tem visto vários investimen-
tos vindo para Brasília. Agora estamos reestruturando uma nova bilheteria na 
nova Rodoviária de Brasília. Então, a gente esta investindo, porque acredita 
que Brasília esta em ascendência. Não só acredita, mas como os próprios 
números já mostram.” 

“O que mais nos preocupa, com olhos meio que negativos, é a quantidade de 
transporte clandestino que ronda a região de Brasília e Entorno; então, tem 
muito transporte clandestino e isso é uma preocupação nossa, porque há um 
desvio de receita e a gente sabe que, quando a empresa é clandestina, não tem 
todos os recolhimentos que nós temos. Então, isso é um aspecto bem negativo.”

 “Dessas imagens mais negativas, vamos tirar agora que é a Rodoviária. A 
estrutura da Rodoferroviária, a primeira imagem do turista quando chega ali, 
é de abandono. Mas estamos migrando para uma nova Rodoviária com um 
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aspecto totalmente inovador, e integrado ao Metrô, de frente a um shopping. 
Enfim, eu acho que essa imagem negativa vai fazer parte do passado. O turista 
com destino a Brasília vai passar a ver que estaremos com a nova Rodoviária, 
mais organização, limpeza e uma cidade modelo para se viver.”

Assim, o desenvolvimento e a promoção da categoria transportes é fundamental para o 
Turismo no DF, segundo os operadores e organizadores do Turismo nacional. Investimen-
tos para este setor faz-se importante, seja em termos de infraestrutura ou de segmentos 
específicos, como o aéreo, o rodoviário, ou até o deslocamento à pé, planejamento e 
investimentos entre outros. 

“É muito difícil você se locomover a pé na cidade, ela não é uma cidade para 
caminhantes, ela é uma cidade para quem está de carro. É, acho que isso é 
uma coisa muito complicada.” 

No que diz respeito ao melhor desenvolvimento do setor turístico o transporte deve ser 
planejado e estruturado no DF, para além do atendimento necessário à população, item 
que por si só já se apresenta desafiador. Este planejamento, segundo os entrevistados, deve 
estar atento, principalmente, aos períodos de pico promovidos por eventos, por exemplo. 

“[...] Para mim, uma solução não resolvida em Brasília é o transporte das pessoas, 
certo? Eu acho que o transporte das pessoas que estão lá, eu sei que o metrô 
anda a um ritmo lento, mas está em projeto. Assim, se a gente for fazer um 
congresso, um seminário em Brasília, precisa transportar, de repente 400 pes-
soas de um lado para o outro, na mesma hora. Eu acho que isso é um assunto 
ainda em aberto em Brasília, como fazer as pessoas se deslocarem cotidiana-
mente e como fazer gente se deslocar para grandes eventos. Enfim, acho que 
isso é uma questão aberta para investigação, tanto da academia, como dos 
empreendedores, como do governo.”

7.6.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE A INFRAESTRUTURA, OS  
 SERVIçOS E OS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Os relatos apresentados pelos guias de Turismo ganharam destaque, sendo esta uma 
das amostras que mais permitiu analisar os serviços prestados pelas empresas específicas 
de transporte turístico. No entanto, também não foram ignoradas aqui, referências a pro-
blemas estruturantes, de logística de transporte em geral, cuja função e responsabilidade 
recaem, geralmente, no poder público. 

Transporte, locomoção, estacionamentos e infraestrutura próxima aos destinos parecem 
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ser os fatores de maior negatividade para o desenvolvimento e a ampliação da atividade 
turística na Capital Federal. Essas questões foram apontadas por todos os entrevistados de 
forma enfática.

“Piorou com relação ao trânsito, com relação aos locais de estacionamento. 
Não é? Então, isso dificulta um pouco.” 

“E também tem a questão da altura dos ônibus passarem pela W3 sul, os ôni-
bus double deck e outros modelos maiores esses não conseguem passar por 
ali e quando passam, ou são danificados ou causam aquele fuzuê no meio do 
trânsito. Então, isso é difícil.”

“A questão também do transporte público, não é? Tem que melhorar muito 
também, para evitar aqueles engarrafamentos. Tem que melhorar o nosso 
sistema de metrô, tem que melhorar os serviços de transporte coletivo de 
ônibus, não é? [...] Melhorar os acessos da cidade. Transitar. Então, umas coi-
sas que têm de ser feitas para aliviar. Tem que melhorar fundamentalmente o 
transporte coletivo, com relação à Copa do Mundo porque isso é uma ame-
aça muito grande.”

“Melhorar o transporte de modo geral, [...] os pontos dos atrativos que não há 
parada, ou assim, facilitada para os ônibus e nem para o carro do guia e nem 
para van, nem nada...”

São reconhecidas duas questões paralelamente: por um lado afirmam que o turista que 
chega sozinho, sem agência ou pacotes, tem enorme dificuldade para se locomover, come-
çando do Aeroporto, e em relação ao deslocamento para os atrativos. Não há transporte 
coletivo para todos os locais – que são muito distantes um do outro, e não há, principal-
mente, placas que informem como chegar, postos que afirmem que ônibus pegar. Nesse 
sentido, o Turismo no DF é visto por nossos entrevistados como algo muito caro e difícil 
de ser realizado por turistas que não têm muito dinheiro, ou mesmo que gostem de viajar 
com mochilas.

“Se você não vem a Brasília com um ônibus que vai te levar, ou não tem di-
nheiro para pagar um táxi, você não tem uma condução que te leve, que te 
indique um ponto turístico. Por exemplo (...) vem sozinho, tem pouca grana, 
para começar a Rodoviária já mata (...) acaba com Brasília. (...) Que ônibus 
que te leva ao Catetinho? Nenhum. Você tem que parar lá no meio do Guará, 
porque eu vou pegar muita gente lá, eu recebo muito turista que tem que 
pegar lá no Catetinho, até para mim é difícil. Eu tenho que ir para o Gama, 
descer lá naquele ponto de ônibus, ou então esperar uma boa vontade para 
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pegar para Santa Maria, para o cara me deixar mais perto debaixo do viaduto, 
pedir favor, o motorista atravessar aquela pista perigosa para eu ir. Então, quer 
dizer, sem carro você não vai ao Catetinho, CCBB você não chega sem carro. 
(...) Quem que sabe daquele ônibusinho da AABB, do CCBB que pega o grupo 
para ir?”

“É... dalí do Camping ele vai pegar um, vai pegar outro, e assim, como na 
cidade é tudo separado a gente não tem aquela coisa meio de Rio de Janeiro: 
“-Você sabe qual é o ônibus?”. Por que aqui o cara, quando ele vai pensar 
em perguntar, ele vai parar por uma hora, talvez, num lugar e não vai passar 
uma pessoa, sabe?”

“Os ônibus que circulam em Brasília, a maior parte deles não são ônibus novos, 
são maquiados e, assim, ou eles quebram, ou eles demoram muito, um final 
de semana, as vezes, você fica duas horas esperando um ônibus. Então, eu 
não indico nunca um ônibus para um turista. Eu sempre digo a eles, dividam 
em grupo de três e paguem um táxi, não dependam de ônibus.”

Por outro lado, a cidade não parece ser um destino para se visitar em grupos. O esta-
cionamento para grandes ônibus é difícil em todos os locais, desde o Aeroporto, onde 
existe um local reservado, mas que estaria sempre ocupado por carros menores ou táxis. 
O deslocamento pela cidade é cada dia mais árduo, devido ao trânsito, alguns locais com 
árvores de baixo porte e, mais uma vez, estacionamentos.

“Estacionar um ônibus em Brasília? Um simples carro já está difícil, mas um 
ônibus? Às vezes se torna quase impossível estacionar um ônibus e manter a 
segurança dos passageiros. Porque [...] se você deixa eles ali [...], por exem-
plo, para descer, é carro indo e vindo toda hora, então [...]se for um grupo 
de terceira idade, eles são mais lentos, e você tem que se virar nos trinta, e 
depois, o que acontece? O ônibus não pode ficar ali parado [...], ele vai ser 
estacionado em outro local [...]”

“(...) Se não começar a educar o pessoal para não colocar o carro em local 
errado, a gente não consegue nem trafegar de ônibus daqui uns dias. E ter 
estrutura. Onde que o ônibus para? Você não tem onde parar o ônibus.”

“Só que nós estamos tendo, já começamos a ter um problema grave que é 
estacionamento. Então, eu acho que todos os carros de Turismo deveriam ter 
uma licença específica para parar de dez a trinta minutos em determinadas 
áreas, independente de onde eles fossem. Porque, por exemplo, o Museu. 
Foi feito sem estacionamento, é um absurdo. Bom, não em estacionamento. 
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O estacionamento está longe! Não dá para andar aquela distância. Nós não 
temos tempo de ir da Rodoviária, onde está o estacionamento, vamos dizer, 
até o Museu, à pé. Perde-se muito tempo. Outra, aquele estacionamento foi 
tomado por gente do Setor Bancário. Então, tem que colocar uma plaquinha 
ali: carros e ônibus de Turismo. Não só ônibus, pelo amor de Deus. Porque 
tem os carros que transportam três, quatro, duas pessoas: “carros e ônibus de 
Turismo, permitido por tanto tempo”, ou sei lá eu, criar um adesivo, não sei. 
Qualquer coisa assim. Porque o táxi pode formar uma fila imensa, ficar o dia 
inteiro parado e nós não podemos parar trinta minutos para mostrar um edifício? 
Lá em baixo, na Praça dos Três Poderes, nós paramos num local extremamen-
te perigoso, na descida. O guarda especial tem todo o direito de nos multar 
lá, se ele quiser. Graças a Deus ele não multa, porque eu acho que usa o seu 
bom senso. Mas deveria ter uma placa correta permitindo que a gente mos-
trasse o Espaço Lúcio Costa.” 

“Então, acho que essa questão também deve ser trabalhada, um estaciona-
mento. É claro que entre as quadras não há possibilidade de fazer isso, até 
mesmo porque a cidade é recebeu o título de Patrimônio Histórico da Huma-
nidade e assim, tem certos lugares que você não pode mexer. Mas, realmen-
te, essa parte de estacionamento, essa infraestrutura é muito deficiente, deixa 
muito a desejar. Por exemplo, ali no Congresso, a gente pode estacionar, mas 
aí o ônibus não pode ficar ali, porque se ficar é multado. E daí você fica sem 
saber onde colocar esse ônibus. E também, é, talvez, perceber e procurar 
trabalhar não com aquele ônibus que é de dois andares, porque, na verdade, 
a cidade não tem infraestrutura para comportar esse tipo de ônibus. O ideal 
seria um microônibus, mas já que as vezes não dá para ser com o microôni-
bus, talvez seria interessante o outro ônibus. Ou também trabalhar essa parte 
de um estacionamento.”

“Lá, no Aeroporto, agora não tem mais local para estacionar. Você já olhou 
isso? Vá! É outro local que vocês têm que ver, porque é a entrada da Copa. 
Sabe aquele posto de gasolina ali em baixo? Os carros ficam até lá, agora. 
Antigamente, os ônibus grandes ficavam lá. As vans, menores, ficavam num 
cantinho, agora, nem no cantinho cabem mais.” 

“Mas os ônibus de Turismo, esses não têm jeito. Eles têm que ter um local para 
estacionar. Porque como é que eles vão pegar uma seleção, pelo amor de Deus?” 

“Agora, o que atrapalha o receptivo, por exemplo, é você chegar no Aeroporto e 
não ter como deixar um ônibus ali, você não tem nem como embarcar, porque 
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o Aeroporto não tem estrutura para receber ônibus, e a gente precisa trabalhar 
muito com ônibus. Você não tem como pegar o turista ali, você tem que fazer 
tudo correndo, aí até acaba atrapalhando o seu serviço, porque você tem que 
“-Vamos, vamos, vamos!”, joga a mala correndo e sai correndo, isso é muito 
ruim. Teria que ter um lugar só para ônibus, específico para ônibus. O brasilien-
se, o trade turístico tem que pensar que ônibus é a coisa mais importante, isso 
aqui é para ônibus, ninguém mais pode pisar aqui. E cobrar mesmo do pessoal, 
colocar cone, não adianta, então o brasiliense vem, estaciona onde não deve e, 
se a gente não cobrar isso, o ônibus não tem onde parar, não tem como pegar 
o turista, não tem como fazer city tour. Então, isso aí tem que ser pensado.”

A falta de mão de obra qualificada é recorrente na fala dos guias, principalmente quan-
do abordam os serviços que prestam para city tours, com relação à qualificação dos mo-
toristas, que, segundo os guias, deve ser alguém que conheça bem os gargalos logísticos 
de transporte na cidade e entenda a dinâmica própria da atividade turística em questão. 
Além disso, reclamam que geralmente os ônibus que operam em Brasília não tem equipa-
mentos mínimos necessários, como é o caso de um microfone.

“Não temos ônibus dedicado a city tours. Então, primeiro que eles são ônibus 
com cabine, que atrapalha a visão. Para poder viajar a noite o motorista fecha as 
cortinas, o passageiro dorme. Mas para o city tours ele não é o ideal, o ideal é um 
ônibus sem cabine e a gente não tem ônibus sem cabine aqui para fazer city tours.”

“Então, a gente não tem equipamentos próprios para city tours, como tem no 
Rio agências, empresas de ônibus que são dedicadas a fazer tour. Eles têm 
ônibus curtinho, que tem mais acesso. Aqui você tem esses ônibus enormes 
de double deck, motoristas despreparados para atender turistas, são acostu-
mados a viajar onde eles são o Rei da Estrada, eles mandam no ônibus, eles 
são os reis, aqui eles tem que se submeter a outras regras.”

“Tem que dar volta, tem que ter paciência, [...], tem outro trato, motorista de via-
gem tem um trato diferente do motorista de Turismo. Tem que saber lidar com as 
pessoas e tem que ser um bom motorista, tecnicamente falando, de dirigir, ser bom 
de roda, mas tem que ter um trato pessoal, relação pessoal é diferente, tem que 
saber lidar com o guia, com os estrangeiros, tem que estar com sorriso no rosto.”

Por não haver estrutura logística que permita realizar o Turismo sem administrar deter-
minados entraves, observa-se na fala de alguns guias a necessidade de um planejamento 
prévio para contingenciamento e administração de riscos. 

É, por exemplo, eu agora vou fazer um guiamento já agendado há mais de 
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mês atrás, esse ano tem acontecido muito isso, vou fazer guiamento em maio 
agendado em dezembro do ano passado. Então, eu tive que viabilizar o preço 
em dezembro, imagina, maio vai ser outro preço e também a questão do 
ônibus. Eu já perguntei, já fui lá, já verifiquei: o ônibus pode parar aqui. 
Por exemplo, na Asa Norte a pessoa fez questão de almoçar com um grupo 
de estudantes, então, fui lá, verifiquei, praticamente nenhum dá para você 
botar um ônibus na frente. É sempre mais fácil nas residenciais, e as quadras 
residenciais você sabe que não foram feitas para estacionamento de ônibus, 
muito menos um ônibus enorme como são os que eu faço guiamento, ou os 
mais modernos.”

“Olha, geralmente é com os double deckers que eu faço guiamento; pergunto 
antes  – porque eu já tenho que imaginar o itinerário – onde que vai almoçar, 
onde é que vai estacionar o carro, quanto tempo leva para os turistas descerem 
do ônibus para ir a pé ao restaurante? Onde é que eu posso deixar os ônibus? 
Porque geralmente é um ou são dois ônibus, e já estão me pedindo um guia-
mento com três ônibus, eu já fico assim “– Meu Deus do céu!” [...] já é uma es-
tratégia, já digo para colegas, porque cada um tem que ter um guia, não é? ...”

Ainda tratando especificamente da qualidade dos equipamentos e serviços prestados 
pelas transportadoras turísticas, principalmente rodoviárias, constata-se na fala da maior 
parte dos entrevistados baixa qualidade e necessidade de melhoria em diversos aspectos. 

“Fraco ainda. Acho fraco. Fraco para razoável. Tem muita coisa para mudar e mui-
ta coisa para eles aprenderem. [...] Tem que ter o microfone! [...] Ônibus grande, 
não pode ficar sem o microfone. [...] Aí eu liguei para a empresa do ônibus, para o 
gerente. Sabe o que ele falou para mim? ‘Eu trabalho há doze anos com Turismo e 
nunca vi precisar de microfone para traslado’. Eu falei: ‘Oh, só se for você. Porque 
se você for na Europa, se você for até no Nordeste [...] você vai ver todo mundo 
lá com microfone no ônibus, porque você tem que explicar algumas coisas. É um 
grupo grande.’ Não há uma cultura de Turismo. Então, por isso que eu falei que no 
transporte, ônibus é razoável. Ruim para razoável.” 

“Aí, a nossa dificuldade é essa, você tem os ônibus muito bons, mas que não 
servem e os motoristas não têm preparo para dirigir aqui. Não gostam, muitos 
falam ‘eu não gosto de fazer city tour, eu gosto é de viajar. ‘Tô’ fazendo porque 
me mandaram vir fazer isso aqui hoje, mas eu não gosto’.”

“Antigamente faziam mais questão de estar limpos, de ter mais microfones, ape-
sar de ter mais serviço e de ser mais constante e mais difícil manter isso bem. 
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Faziam mais questão de estar com os microfones funcionando, bem higie-
nizados por dentro, por fora. Motoristas mais adequados. Agora parece que 
vem caindo, vem caindo, vem caindo. E a gente não pode dizer que são as 
empresas porque as empresas são grandes. Nesse caso, a gente não pode 
dizer que é porque o serviço caiu. Porque as empresas de Turismo que so-
braram têm dinheiro suficiente para lavar esses ônibus e manter esses ônibus. 
Outra, colocam um motorista de Goiânia. O guia fica doido! Ele não sabe 
onde ir, ele me pega uma tesourinha, a gente tem que sair correndo lá de trás 
para ele não entrar na tesourinha. Sabe? Então, você tem que ficar lá com ele, 
assim, vigiando a porta, o motorista, porque ele vai pegar uma tesourinha. Ou 
você tem que falar antes para ele não pegar uma tesourinha, entende? Então, 
eles têm que cuidar mais.”

“Eu acho que eles precisam melhorar mais é a frota. Tirando algumas, eu acho 
que tem pouco ônibus, tanto que toda vez que tem evento grande a gente 
tem que recorrer a Goiânia. E aí vêm muito ônibus ruim, muito ônibus velho, 
então, eu acho que os empresários teriam que ver que isso aí vai dar certo, 
que podem investir mesmo ...”

Por fim, destaca-se nos relatos dos guias algumas oportunidades e ameaças que se rela-
cionam diretamente com a categoria de transportes e que demandam maior atenção da 
parte do setor público e também pelo setor privado. 

“E, a ameaça que eu vejo é a cidade não acompanhar isso. Por exemplo, esse 
tal de VLT ou qualquer transporte eficiente de massa ligando o Aeroporto ao 
centro. [...] Eu sei que isso vai causar desemprego entre os taxistas, tem muita 
rejeição, mas se a gente quiser se inserir como destino turístico importante 
no mundo, Brasília vai ter que ter um sistema de transporte eficiente, barato, 
do Aeroporto para os hotéis, por exemplo. Ou o VLT ou o Metrô, qualquer 
tipo de transporte de massa rápido, confortável e eficiente. Se a gente não 
tiver esses equipamentos que precisam ser feitos, isso pode ser um entrave 
para o crescimento do Turismo. Um dos exemplos seria um corredor, ligando 
o Aeroporto com os setores hoteleiros, por exemplo, essas coisas, todos esses 
equipamentos modernos que facilitam hoje a vida do turista. Por exemplo, 
a ampliação do Aeroporto tem que haver, tem que ter um Aeroporto com 
condição de receber mais voos internacionais, hoje são três voos apenas [...] 
Mas precisa ter um Aeroporto internacional de verdade.” 

“Eu sempre fui um defensor da maior exploração do Lago. Hoje em dia ele está 
sendo mais explorado, tem aí três ou quatro barcos fazendo, [...] é, por um lado 
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eles se lançaram a fazer isso e investiram, eu não sei como é que está o retorno do 
investimento deles, [...], acho que pouco a pouco está se consolidando isso aí, mas 
eu sei que eles passaram dificuldades no começo. Porque é um custo muito alto 
você manter um barco grande desses num Lago, com tripulação, com a manuten-
ção do barc, não tem passeios regulares. Ele está fazendo passeios regulares, mas 
ainda são caros, as pessoas não utilizam, o turista não fica aqui tempo suficiente.”

“Ameaça, é esse crescimento louco que está aí. Esse tanto de loteamento, esse 
tanto de coisa, isso aí já é político-geográfico, é uma ameaça muito grande, 
esse tanto de carro, daqui dez anos você não faz city tour dentro  de ônibus 
em Brasília. Se não houver uma política agora de já deixar tudo separadinho, 
o local do ônibus e tudo, a gente não vai conseguir trafegar aqui dentro, por-
que há muita gente, muito carro, então isso está atrapalhando demais e vai ter 
que ter o espaço mesmo para o Turismo. Na esplanada, aquele monte de car-
ro espalhado, a gente não está conseguindo fazer aquela voltinha para você ir 
para o Congresso, porque o carro estaciona aqui, o ônibus não consegue vi-
rar, não tem espaço, porque tem carro aqui e carro aqui, você dá 300 voltas; 
entrar ali naquele Supremo Tribunal Federal, atrás ali em todos os Tribunais 
Superiores, ali é loucura total você entrar com ônibus, você se ferra. Você não 
consegue entrar ali atrás, vai ter que ter um jeito, vai ter que pegar DFTrans, 
fazer um estudo nisso aí, quantas vezes eu fiquei fichada com ônibus, porque 
eu fui no Setor de Embaixadas, vim por dentro e não tem como, porque ali é 
cheio de carro, isso aí vai acabar com o Turismo em Brasília, você vai ver. Vai 
chegar um ponto que nenhum ônibus quer vir mais para cá. Não tem como 
passar. Tem que conscientizar o povo que ali não é lugar de estacionar. Não 
interessa, não tem lugar? Não vai de carro. Então, melhora o transporte públi-
co em Brasília. Aí já não é problema meu, é problema de política. Está esta-
cionando ali, multa todo dia, cobra, eu não sei, vai ter que dar um jeito. [...]”

“Eu acho que todo o trade está por dentro, acredito eu que estão os hotéis, os res-
taurantes bem preparados para receber, mas o que eu foco mesmo é o transporte.” 

“Agora tem que fazer o quê? Eu acho muito importante fazer uma conscienti-
zação do brasiliense. ‘– Olha, nós vamos trabalhar na Copa, não estacione o 
carro, seu carro vai ser multado, tem que dar espaço para o ônibus passar...’ 
Vai ter que educar o brasiliense para a Copa, não é só o trade turístico não. 
Se não fizer uma campanha para o brasiliense para a Copa, nós estamos fer-
rados. Não tem como, nós vamos ter que passar por cima dos carros. Sério, 
o negócio está feio.”
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7.6.3.3 o Que os AGenTes Que se RelAcIonAm à cAdeIA PRoduTIVA  
 do TuRIsmo FAlAm soBRe A InFRAesTRuTuRA, os seRVIÇos e  
 eQuIPAmenTos de TzRAnsPoRTes do dIsTRITo FedeRAl

Em se tratando de transporte no Distrito Federal, observa-se na fala dos agentes entrevis-
tados algumas questões gerais e outras bem pontuais. A primeira a ser destacada diz res-
peito à falta de transporte urbano coletivo para atender à população, mas principalmente, 
para atender também ao Turismo. 

Nas falas, constata-se, inclusive, a sugestão de oferecer condições para que o turista 
possa visitar alguns dos principais atrativos da cidade de forma integrada e acessível, o que 
poderia ser promovido com a disponibilização de uma linha específica para visitação tu-
rística, uma “linha Turismo”, com tarifa diferenciada e circuito programado para viabilizar 
esse aproveitamento. 

“Nós somos uma das poucas capitais que eu conheço que não tem um trans-
porte coletivo de qualidade, do Aeroporto para o centro da cidade. Infeliz-
mente, o turista que chega a Brasília, ele vem de táxi, ele não tem um coleti-
vo. O Distrito Federal tenta colocar aí um metrô de superfície que daria um 
pouquinho mais de qualidade de transporte para o turista. Enfim, esse é um 
ponto importante que eu vejo. O táxi em Brasília é caro. O quilômetro ro-
dado em Brasília é muito caro. Então, eu acho que tem que ser investido no 
transporte público dentro da cidade também, de acesso ao turista aos pontos 
que lhe interessam. Têm diversos pontos que o turista não chega a não ser 
de táxi.”

“Não, nesse sentido [...] eu sou policial, as reclamações que vêm são quanto 
aos delitos, quanto aos crimes, e aí, informalmente, eles falam isso quanto ao 
transporte público na cidade que ainda está deficitário, eles correm muito 
para o serviço particular que é o táxi, aluguel de carro, e aí isso aí é muito 
caro. Então, nesse sentido eles reclamam sim.”

“O Distrito Federal hoje é a questão da infraestrutura, do transporte público, 
principalmente. Por exemplo: eu sei que está mudando essa questão da Rodo-
ferroviária, essa é uma questão bem específica, se um turista desembarca no 
Aeroporto, ele não tem um ônibus direto a Rodoferroviária. Ele tem que vir, 
obrigatoriamente, até o centro da cidade e do centro da cidade se deslocar 
com outro ônibus. Então, fica meio cansativo, existem turistas que queriam 
fazer o serviço andando de ônibus, mas quando se fala dessa dificuldade, já 
não vai.”
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“Uma outra questão são empresas que começam a mostrar a cidade, tipo 
esses ônibus como tem na Europa, que tem dois andares e tal, e aí passa ali 
nos pontos turísticos; até um ano, dois anos atrás não existia, então, seria 
aumentar esse número de coisas e melhorar, principalmente, a questão do 
transporte.”

Os entrevistados fizeram referência à dificuldade que precisa ser enfrentada pela cadeia 
produtiva do Turismo no DF, com relação à execução de um receptivo regional: vans ou 
microônibus que levem os turistas a conhecer os atrativos e destinos próximos à Brasília. 
Essa dificuldade, segundo eles, impede que as transportadoras turísticas terrestres am-
pliem seus negócios e a oferta de serviços. 

“O DF é um Estado diferente dos outros, uma Unidade da Federação diferente, 
porque parte dos nossos atrativos estão no Estado de Goiás. Então, [...] nós temos 
Alto Paraíso, a 230km de Brasília, e Pirenópolis, a 150km de Brasília, que 
estão em outro Estado. Qualquer turista de fora do Centro Oeste para visitar 
essas duas cidades passa por Brasília. E nós temos de cara uma dificuldade 
grande: para levar esses turistas até essas duas cidades, o transporte só pode 
ser feito em ônibus de Turismo com 40 assentos. Se eu tiver um grupo de sete, 
dez, 15 pessoas, eu não posso levar numa van. Então, essa é uma questão que 
já vem sendo trabalhada há mais de três anos com o Ministério do Turismo, para 
ele nos ajudar a flexibilizar essa questão, porque há uma lei maior proibindo o 
tráfego de vans entre Estados. Então, a Polícia Rodoviária Federal proíbe que 
uma van leve uma dúzia de turistas de Brasília para Pirenópolis, o que nós 
achamos um absurdo. Mesmo porque nós não temos uma quantidade grande 
de turistas para encher ônibus de Turismo com 40 passageiros toda hora. Então, 
isso é um ponto crítico para nós. Dificulta sobremaneira nosso trabalho do 
Turismo receptivo.”

Também são observadas algumas possibilidades de ampliar a oferta de pacotes para 
conhecer o destino Brasília ou de criar mecanismos, como vantagens aéreas para que as 
pessoas sejam motivadas a sair do Aeroporto, pernoitando na cidade. 

“[...] dos pacotes que são vendidos, é importante os transportes, porque, por 
exemplo, do ponto de vista internacional, como sabem, o único voo direto é de 
Brasília para Lisboa, Atlanta e nada mais. [...] E, ir de carro para Brasília também 
é bastante longe das outras destinações turísticas brasileiras, portanto, o avião 
é a única maneira e é preciso organizar uma ida e volta específica de Brasília!”

Referências direcionadas à melhoria dos transportes em geral, à infraestrutura, à amplia-
ção e melhoria do transporte urbano coletivo, da sinalização e educação no trânsito, entre 
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outros quesitos, também foram destaque na fala dos entrevistados. 

“[...] e tem que se pensar, se repensar a questão da logística no Brasil, dos 
transportes. Tanto do transporte aéreo, quanto do transporte rodoviário em 
Brasília precisa ser, no Brasil, repensado. As estradas brasileiras estão uma 
vergonha, os aeroportos brasileiros também funcionam muito precariamente, 
isso aí dificulta o crescimento do Turismo.”

“[...] principalmente quanto à questão da infraestrutura da cidade mas, o trânsi-
to, ou o próprio policiamento turístico precisa também ter um novo upgrade, va-
mos dizer assim, o sistema de transporte da cidade precisa dar uma melhorada.”

Pontualmente são citadas questões que apontam para oportunidades de investimento no 
Distrito Federal com relação ao setor, indicando itens importantes a serem trabalhados e me-
lhorados na região, como o trânsito, o transporte público, a Rodoferroviária e o Aeroporto. 

“Infraestrutura da cidade. O trânsito, o lazer, transporte público, o que seria 
mais? Seria basicamente esses quatro.”

“A parte também grande que a gente precisa investir no Distrito Federal é de 
transporte e logística, que traz também grandes divisas nessa área de Turismo; 
então, tem muita coisa para fazer.”

“ [...] e talvez a Rodoferroviária, se você tivesse uma decente em Brasília, 
porque está longe de ser, a gente talvez tivesse uma uma entrada mais inte-
ressante para turistas, [...]”

“A gente tem muita carência ainda de investimentos, principalmente no setor 
aeroportuário; precisam ser feitas reformas em vários aeroportos, precisa in-
crementar a aviação regional, tem uma deficiência da parte rodoviária, mas 
é claro que a demanda cresceu muito em outros setores como o setor rodo-
viário com o preço do carro ficando acessível ao consumidor, então isso fez 
também com que... tudo o que se quisesse é pouco. O que nós esperamos 
agora é que os investimentos aumentem bastante uma vez que estão aí para 
vir a Olimpíada, a Copa do Mundo, então tem-se que realmente resolver. 
Nós estamos aí com os aeroportos estrangulados. Quem viaja sabe disso, e 
a projeção para se dobrar, de 250 aeronaves hoje para 500 aeronaves nos 
próximos quatro, cinco anos, então, com o nível de aeroportos, de pátios de 
estacionamento, não vai dar conta de atender, é preocupante...”



235

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

7.7 esPAÇos, InFRAesTRuTuRA, seRVIÇos e eQuIPAmenTos PARA eVenTos

Eventos bem planejados garantem a chegada de turistas de várias regiões do País e pro-
movem o consumo de diversos serviços oferecidos por um destino turístico. Por alimentar 
a cadeia de serviços do Turismo durante períodos de baixa temporada, combatendo a 
sazonalidade do Turismo, a realização de eventos cresce continuamente em importância 
estratégica para o setor como um todo. 

Nesse contexto, Fazzini e Palladino (2003) afirmam que os eventos são responsáveis por 
grande parte dos fluxos turísticos de diversas destinações, onde cerca de 30% dos turistas 
que viajam motivados a participar de algum evento afirmam retornar ao local. 

Considera-se que para o sucesso desse tipo de atividade, faz-se necessária a existência 
de bons espaços, infraestrutura, serviços e equipamentos capazes de atender as variadas 
demandas do setor de eventos. Para fins desta análise setorial, consideram-se os centros de 
convenções e congressos, pavilhões de feiras de exposições, auditórios e salões de conven-
ções, salões de festas, clubes sociais, hotéis (auditórios e salões de festas), ginásios de esportes 
e estádios; estes se configuram como espaços de infraestrutura para realização de eventos.

Os equipamentos e serviços para eventos são representados na locação de equipamen-
tos de som e imagem (audiovisuais), de materiais (mobiliário, toalhas, louças etc.), serviços 
de recepção, de cerimonial público e mestre de cerimônias, serviço de decoração (cená-
rio, cobertura e palco), serviços de intérpretes, tradução simultânea, serviços gerais (lim-
peza), serviços de segurança, de manobristas, de montagem de stands, serviços gráficos, 
convites e de sinalização de eventos, serviços de filmagem e fotografia, de sonorização, de 
divulgação de eventos (assessoria de imprensa e relações públicas), fornecedores de servi-
ços para eventos, organizador de eventos corporativos, montadoras de feiras e exposições, 
organizador de formatura, banheiro químico, climatização, gerador de energia, pastas e 
brindes, infláveis e balões promocionais, e UTI móvel.

7.7.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Na base cadastral do CET/UnB constam 269 empreendimentos cadastrados como “Es-
paço, Infraestrutura, Serviços e Equipamentos para Eventos”. Entre os tipos de empreendi-
mentos e a distribuição por RA, é possível identificar o baixo número pavilhões de feiras e 
exposições e salões de festas, cada um desses com apenas um espaço (0,3%). Ao contrário, 
os espaços para realização de eventos em geral e serviços e equipamentos para eventos 
apresenta número significativo de empreendimentos: são 106 espaços para eventos (39,4%) 
e 161 empreendimentos que trabalham com serviços e equipamentos para eventos (59,8%).
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De modo geral, essa categoria tem empreendimentos de todos os tipos concentrados no 
Plano Piloto de Brasília com 138 cadastros (51,9%), 23 no Lago Sul (8,9%), 20 em Tagua-
tinga (7,4%), e 19 no Park Way (7%), conforme mostra o Gráfico 7.47.

gráFiCo 7.47 – distriBuição espaCial dos “espaços, inFraestrutura,  
serviços e eQuipamentos para eventos no dF" (%)
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serviços e equipamentos para eventos apresenta número significativo de 
empreendimentos, são 106 espaços para eventos (39,4%) e 161 empreendimentos 
que trabalham com serviços e equipamentos para eventos (59,8%). 

De modo geral, esta categoria tem empreendimentos de todos os tipos concentrados 
no Plano Piloto de Brasília com 138 cadastros (51,9%), 23 no Lago Sul (8,9%), 20 em 
Taguatinga (7,4%), e 19 no Park Way (7%), conforme mostra o Gráfico 7.47. 

Gráfico 7.47 – Distribuição espacial dos “espaços, infraestrutura, serviços e equipamentos para 
eventos no DF 

 
   Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
 Nota: Expecionalmente, esse gráfico foi gerado com valores percentuais. 
 
Embora um número maior de empreendimentos relacionados aos espaços e aos 
serviços e equipamentos para realização de eventos tenha, mais uma vez, 
concentração no Plano Piloto de Brasília, estes componentes apresentam certa 
distribuição em várias outras RAs (Graficos 7.48). 

 

 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.
Nota: Excepcionalmente, esse gráfico foi gerado com valores percentuais.

Embora um número maior de empreendimentos relacionados aos espaços e aos serviços 
e equipamentos para realização de eventos tenha, mais uma vez, concentração no Plano 
Piloto de Brasília, esses componentes apresentam certa distribuição em várias outras RAs 
(Gráficos 7.48).
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gráFiCo 7.48 – distriBuição espaCial por tipo de empreendimento  
para realização de eventos nas regiões administrativas

Fonte: CET/UnB, 2010.
Nota: Informações em números absolutos.

7.7.1.1 ESPAçOS PARA EVENTOS

Foram identificados cerca  de 106 espaços voltados à realização dos mais diversos tipos 
de  eventos. Segundo o Banco de Dados do CET/UnB, dos 106 espaços identificados, 39 
são classificados como salão de festas (36,7%) e 31 como espaços em clubes sociais, re-
presentando 31,1% do total (Gráfico 7.49). 
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gráFiCo 7.49 – tipos de espaços para eventos no dF

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.

O Centro de  Convenções de Brasília é hoje o principal equipamento utilizado como 
referência para a captação de eventos para a cidade, ocupando uma área total de 54 mil 
metros quadrados, com capacidade para receber 9,4 mil pessoas. 

É considerado pequeno o quantitativo de espaços, sendo o Plano Piloto de Brasília a RA que 
menos sofre carência deste tipo de empreendimento. Esses são, em sua maioria, de respon-
sabilidade da iniciativa privada: clubes sociais, hotéis ou outros tipos de empreendimentos. 

7.7.1.2 SERVIçOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS

No que se refere aos serviços e equipamentos existentes no Distrito Federal para reali-
zação de eventos, identifica-se, novamente, a concentração do número de empresas no 
Plano Piloto de Brasília. De 157 empreendimentos, 85 estão na área central da Capital 
o que corresponde a 54,1%. Essa concentação deve-se pela proximidade em relação à 
maioria dos espaços destinados para a realização de eventos.

O Lago Sul aparece em segundo lugar, cujo quantitativo de empreendimentos de servi-
ços e equipamentos para eventos chega a 15 (9,5%), seguido de Taguatinga, com um total 
de 12 empreendimentos deste tipo (7,6%), em relação ao total (Gráfico 7.50). 



239

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

gráFiCo 7.50 – distriBuição espaCial de empreendimentos de serviços  
e eQuipamentos para realização de eventos por ra
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Gráfico 7.50 – Distribuição espacial de empreendimentos de serviços e equipamentos para 
realização de eventos por RA 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 
Nota:  Informações em números absolutos 

 

7.7.2 Análise dos dados da pesquisa de demanda  
Durante a pesquisa que identificou a demanda dos turistas que visitaram o DF em 
2008 (CET-UnB), foi feito um questionamento aos turistas de negócios quanto a 
frequência a espaços de entretenimento, cujo resultado foi apresentado com índices 
negativos (Gráfico 7.51). 

  
 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota:  Informações em números absolutos

7.7.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA 

Durante a pesquisa que identificou a demanda dos turistas que visitaram o DF em 2008 
(CET/UnB), foi feito um questionamento aos turistas de negócios quanto à frequência a espa-
ços de entretenimento, cujo resultado foi apresentado com índices negativos (Gráfico 7.51).
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 gráFiCo 7.51 – utilização de espaços de entretenimento pelo turista de negóCios
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Gráfico 7.51 – Utilização de espaços de entretenimento pelo turista de negócios 

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 
 
A justificativa dos turistas de negócios, apresentada no estudo-base realizado em 
2008, para a baixa freqüência às opções de entretenimento e lazer recai sobre a falta 
de tempo, hábito ou conhecimento quanto às atrações, além dos altos preços, a 
concentração no trabalho que o trouxe à cidade e, mesmo, a falta de interesse. 

7.7.2.1 Pontos Fortes e Oportunidades de melhorias no Turismos em 
Brasília 

Os dados qualitativos apontam que a proximidade espacial dos atrativos turísticos de 
Brasília e dos eventos é um ponto forte identificado na fala do turista de lazer. Já os 
pontos fracos identificados por estes turistas em relação aos eventos em Brasília, 
gira em torno da ausência de informações e o alto preço, principalmente quanto aos 
eventos culturais.  

Dentre as sugestões dos turistas de lazer, e que configuram-se como oportunidades, 
tem-se a provisão de programas culturais e cívicos, divulgação de eventos e 
programações e atividades noturnas, além de eventos culturais mais acessíveis. 

Para alguns turistas de negócios os eventos em Brasília representam um ponto 
forte, considerando os shows e festas realizados. Contudo, de modo geral os  
eventos no DF são mal ou pouco divulgados e acabam cedo, configurando pontos 
fracos.  

Como sugestões de melhorias para serviços e equipamentos para eventos, aqui 
encaradas como oportunidades, estão: a provisão de banheiros químicos em 
eventos; mais divulgação para eventos culturais; e, divulgação dos eventos também 
nos hotéis.  

 Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

A justificativa dos turistas de negócios, apresentada no estudo-base realizado em 2008, 
para a baixa frequência às opções de entretenimento e lazer recai sobre a falta de tempo, 
hábito ou conhecimento quanto às atrações, além dos altos preços, a concentração no 
trabalho que o trouxe à cidade e, mesmo, a falta de interesse.

7.7.2.1 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO  
 EM BRASíLIA

Os dados qualitativos apontam que a proximidade espacial dos atrativos turísticos de 
Brasília e dos eventos é um ponto forte identificado na fala do turista de lazer. Já os pontos 
fracos identificados por esses turistas, em relação aos eventos em Brasília, gira em torno 
da ausência de informações e o alto preço, principalmente quanto aos eventos culturais. 

Dentre as sugestões dos turistas de lazer, e que se configuram como oportunidades, tem-se 
a provisão de programas culturais e cívicos, divulgação de eventos e programações e ati-
vidades noturnas, além de eventos culturais mais acessíveis.

Para alguns turistas de negócios os eventos em Brasília representam um ponto forte, 
considerando os shows e a festas realizadas. Contudo, de modo geral, os  eventos no DF 
são mal ou pouco divulgados e acabam cedo, configurando pontos fracos. 

Como sugestões de melhorias para serviços e equipamentos para eventos, aqui enca-
radas como oportunidades, estão: a provisão de banheiros químicos em eventos; mais 
divulgação para eventos culturais; e divulgação dos eventos também nos hotéis. 
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 Quadro 7.21 – Falas dos turistas Quanto aos eQuipamentos e serviços para eventos

TuRIsTAs de lAzeR TuRIsTAs de neGÓcIos 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

“Programas culturais e cívicos para que os 
turistas possam conhecer a Capital do País.”

“Sugiro banheiro químico, principalmente 
nesse caso de eventos”

“Divulgar eventos e  programações” “Os banheiros para eventos; 
 investimento na entrada de Brasília”

“Atividades noturnas, eventos culturais para 
população de baixa renda.”

“Somente ocorrer mais eventos culturais  
na região central da cidade.”

“Deve haver mais investimentos em eventos.””

“Devem ser melhor divulgados os  
eventos, congresso etc.”

“Mais divulgação e eventos culturais.”

“Maior divulgação de eventos nos hotéis.”

PO
N

TO
S 

FO
RT

ES

“Proximidades de atrativos, eventos.” 

“Eventos (ponto forte)”

“Shows e festas bons”

PO
N

TO
S 

FR
AC

O
S “Acho a cidade linda, porém, as  

informações escassas. Informações  
sobre eventos e sobre a cidade”

“Falta de divulgação e motivação, o turista  
fica sabendo dos eventos através de outros 

turistas e não da comunidade local.”

“Eventos caros demais.” “ E os (eventos) são poucos,  
acabam cedo e são mal divulgados.”

“Muito cara a vida noturna e os  
eventos culturais” “Falta  linha Turismo”

Fonte: CET/UnB, 2008.

7.7.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 A eVenTos

A infraestrutura, os espaços, os equipamentos e os serviços relacionados a eventos no 
DF serão o tema de referência para a leitura realizada dos discursos dos representantes de 
operadoras e organizadoras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito 
Federal e de agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF. 



242

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

7.7.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE A INFRAESTRUTURA, OS ESPAçOS, OS EQUIPAMENTOS E  
 OS SERVIçOS DE EVENTOS DO DISTRITO FEDERAL

Observa-se na análise das falas dos operadores nacionais e organizadores do Turismo, 
que o DF apresenta grande potencial para ampliação e maior aproveitamento do setor de 
eventos. Essa percepção aparece somada ao fato de a Capital Federal se constituir atual-
mente como um dos mais importantes hubs aéreos do País. 

“Eu acho que grandes eventos, torneios, campeonatos, esse tipo de coisa, por-
que é uma cidade que tem condições de atender um público maior, tem locais 
especializados para isso. [...] Tem uma boa oferta de voos interligando. Há 
cidades que já não têm, apesar de ter demanda, essa oferta de voos tão boa.”

“Eu acho que é Turismo de eventos. [...] A cidade é, naturalmente, um hub brasi-
leiro, muitos voos convergem para Brasília que poderia ser, certamente, mas usada 
até para encontros internacionais, e eles acabam acontecendo aqui em São Paulo.”

Além da oportunidade de dinamizar o Turismo na região, os eventos aparecem como 
vocação em Brasília, principalmente no que diz respeito a eventos culturais, ainda pouco 
explorados, segundo os entrevistados. 

“Continuar com a captação para eventos, que eu acho que gera mais renda 
para o setor e divulgação é sempre fundamental. Estar envolvido em projetos, 
enfim, coisas que estimulem as pessoas a querer visitar Brasília.”

“Eu investiria em eventos em Brasília. Brasília tem no seu DNA uma história 
muito forte ligada à música, por exemplo, às artes, à cultura de uma forma 
geral. Então, eu investiria muito forte em eventos.”

“Na minha opinião, eu acho que é um investimento que atenderia não só 
à demanda natural de Brasília, como atrairia o Turismo interno e o próprio 
Turismo externo, América do Sul. Vou te dar um exemplo: no final do ano 
passado, começou um boato de que Brasília traria nas comemorações do seu 
aniversário o Paul McCartney, depois foi o U2, quer dizer, isso provocou um 
frenesi em várias capitais. No Rio e em São Paulo, várias pessoas que eu co-
nheço iriam para Brasília para assistir ao show, que seria único. Minha filha é 
uma delas, (risos). [...] porque não o Festival de Brasília. O Festival de Cinema 
de Brasília, quer dizer, Brasília tem uma característica cultural que eu acho 
que deveria ser explorada e potencializada para fora do Brasil, inclusive, quer 
dizer, de se criar um grande centro, enfim. Eu apostaria muito forte na cultura 
em Brasília, porque eu acho que é um nicho fantástico [...]”
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No que se refere à falta de estrutura atual para sediar um evento de grande porte e a ne-
cessidade de ampliação e melhoria dos espaços para eventos já existentes no calendário 
do Distrito Federal, há recorrência nos relatos descrito. 

“É, portanto, eu entendo que é um destino que na medida em que se conso-
lidem duas questões, tende a alcançar um outro patamar no setor de eventos. 
Essas duas questões são: as conexões aéreas internacionais, porque as nacionais 
já estão consagradas, e a infraestrutura para a realização de eventos de porte um 
pouco maior e com mais flexibilidade do que hoje a cidade consegue fazer.”

“Indo para o lado real da situação, são eventos. A parte de lazer eu acho 
muito difícil, vai demorar ainda; são eventos mesmo. Trabalhar a questão 
de eventos. Isso está mexendo com a forma de hospedagem, só o Centro de 
Convenções hoje atende um evento de grande porte, inclusive os eventos 
internacionais que a gente poderia estar trazendo, mas ainda ficam um pouco 
a desejar. Então, na parte real da situação, são eventos.”

“Espaço para a realização de evento, tanto para o próprio evento como de 
hospedagem.” 

“Ah, eu acho que tem bastante coisas para fazer lá, um ‘baita’ centro de con-
venções, modernizar.” 

 “Eu vejo um mercado de bom potencial, eu acho que o Centro Convenções 
Ulysses Guimarães e o Pavilhão de Feiras têm qualidade, creio que para even-
tos de médio porte me parecem bons equipamentos; nós não temos eventos 
em Brasília por uma questão de contingência, não nos apareceu uma oportu-
nidade de negócio que nos levasse a olhar esse tema.”

“Não, grande lá é o tamanho do Centro de Convenções, você não pode fazer 
maior do que isso. Porque aquele outro Centro de Convenções, o antigo, ele 
não tem condições de receber um evento como os que a gente faz. Ele pre-
cisaria, aliás se você me pedisse uma coisa importante para fazer em Brasília, 
seria avaliar da possibilidade de reformar o antigo centro, aquele que está 
dentro do parque da cidade. O antigo pavilhão.”
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7.7.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE A INFRAESTRUTURA,  
 OS ESPAçOS, OS EQUIPAMENTOS E OS SERVIçOS DE EVENTOS DO  
 DISTRITO FEDERAL

De modo geral, os guias fizeram referência positiva sobre a oferta e a situação da infraestru-
tura, dos espaços e dos equipamentos para eventos disponíveis no DF, demonstrando sa-
tisfação. Nas falas, observam-se destaques ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães –  
com um chamado para a falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade, e espaços  
disponibilizados por hotéis, como o Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 e o Brasília 
Alvorada Hotel.  

“Então, tem muitos hotéis agora, tem bastante área de convenções, nosso pró-
prio Centro de Convenções está um espaço bacana, central, de fácil acesso.”

“Ah, eu vejo o serviço de eventos, eu acho que o Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães está bem, eu acho que para eventos ele comporta grande, 
médio e pequeno evento, congressos, eventos. Eu acho que Brasília tem, 
como é que eu diria, tem espaço para isto.”

“E aquelas escadas do Centro de Convenções, excesso de escadas... De pesso-
as assim da terceira idade naquela escadaria, nem pensar! Está tudo errado ali. 
Já teve senhoras caindo da escada. A acessibilidade lá é zero.”

“Eu acho que com o Centro de Convenções Ulysses Guimarães aumentou 
muito os eventos em Brasília. E também, só que nós temos os hotéis hoje em 
dia também com suporte para eventos. Só que para shows assim é só o Mané 
Garrincha. Eu acho que com a reforma, eu acho que vai, a gente vai conseguir 
um público até maior.”

“Ah, eu acho que tem bastante espaço para evento, aqui tem bastante, em 
Brasília tem muito. Acho que está bem de eventos, você pode até ter mais, 
porque agora está puxando muito. [...] Todos os hotéis tem espaço, eu acho 
que está legal, na minha opinião.”

“Eu diria que é bom, não é assim fantástico, mas é bom. Você tem o Centro 
de Convenções, que foi reformado há pouco tempo. Você tem o Brasil 21. 
Você tem o Royal Tulip, que tem um bom local de eventos e outros hotéis 
também têm espaços para eventos. Então, eu acho que está bom. Pode me-
lhorar, mas está bom.”

“Bom, eu atendo bastante eventos. E teve o 21 que veio para complementar. 
Porque estava faltando, e ainda falta. Esse mercado está crescendo. O Centro 
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de Convenções complementou, com aquela ampliação. O 21 complemen-
tou. Então, eu acho que o que vier é bem vindo.”

Embora haja destaque às opções de qualidade, observa-se a possibilidade de inovação 
quanto à utilização de espaços alternativos. Em algumas falas, surgem questionamentos com 
relação ao uso recorrente de determinados espaços para a realização de eventos, sugerindo 
que seus promotores poderiam inovar mais, conhecer outros lugares, mudar os locais de 
realização de seus eventos, explorando melhor as possibilidades da cidade como um todo. 

“E também assim, com referência ao espaço, nós temos o Brasil 21 que é um 
espaço maravilhoso para eventos, o Centro de Convenções que está assim um 
mega espaço, dá para acontecer vários eventos ao mesmo tempo, o Brasília 
Golden Tulip, que é o antigo Blue Tree, que está maravilhoso e temos outros 
espaços menores, temos o Museu Nacional também. Então, assim, nos pró-
prios órgãos públicos existem espaços para eventos. Eu acho que nós estamos 
bem, bem calçados.”

 “Brasília, assim, como Capital, realmente é uma Capital de eventos, aí é fa-
buloso. Sabe? Acho que tem muitos espaços dentro de escolas que não são 
conhecidos, tem um teatro lindo que é da Colégio Madre Carmem Sallés, na 
Asa Norte. Mas, olha, é um teatro fantástico, e não é conhecido.”

“Se for um evento lá, no nosso querido Eixo Monumental, eu acho terrível, lá. 
Eu tenho a impressão que o estrago que está acontecendo lá na Catedral, 
justamente é por uma série de eventos ali, entendeu? Que estão acontecendo 
e que deveriam ser afastados lá pelo lado do GDF, pelo lado do Ginásio de Es-
portes, lá tem inclusive o Estádio Mané Garrincha, onde poderiam acontecer 
os eventos. Por que tudo tem que acontecer no Eixo Monumental? Me diz. 
Lá na frente do Congresso, que é a obra mais apreciada do Oscar Niemeyer, 
da Catedral. É muita gente, muito movimento, eu acho que está acabando 
com nossos monumentos. Inclusive, o nosso Teatro Nacional, também. Quer 
dizer, é a minha opinião, minha má impressão, e eu acho que não deveria 
acontecer tudo lá, não.”

Com relação à prestação de serviços em si, nota-se nos guias entrevistados satisfação em 
geral, sendo os serviços considerados, inclusive, competitivos com relação à Capital mais 
próxima, Goiânia. De modo geral, não foi constatada na fala dos guias alguma crítica ou 
ameaça direta aos serviços prestados. 

“Olha, com referência a eventos, eu acho que nós temos boas prestadoras de 
serviço. Há menos de um mês, fui a um evento de Turismo [...], em Goiânia, e 
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vi que Goiânia não está preparada para eventos igual Brasília. Aqui nós temos 
as prestadoras de serviço de eventos que oferecem as recepcionistas todas 
uniformizadinhas, o cardápio muito bem-pensado, os garçons excelentes, nós 
temos garçons assim maravilhosos, são muito bem-preparados, e eles estão 
sempre atentos, [...]”

7.7.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM COM A CADEIA PRODUTIVA  
 DO TURISMO FALAM SOBRE A INFRAESTRUTURA, OS ESPAçOS,  
 OS EQUIPAMENTOS E OS SERVIçOS DE EVENTOS DO DISTRITO FEDERAL

Na fala dos agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no Distrito Fe-
deral, o setor de eventos surge, com frequência, como uma vocação da Capital Federal, 
configurando um setor em ampla expansão e apresentando inúmeras possibilidades de 
crescimento e investimento. 

“Eventos a gente aumentou, melhorando o nosso ranking da ICA; tivemos 
uma caída agora nesse último ano, mas assim, tudo que já estava sendo es-
perado mesmo, é o normal nessa dinâmica.  Brasília hoje é o segundo maior 
Aeroporto em pouso e decolagem, então, ela tem sido realmente um destino 
de negócios e eventos. De quatro, cinco anos para cá, a gente percebe que 
várias entidades, várias empresas que trabalham eventos corporativos, que 
antes não pesavam em Brasília como o local de realização desses eventos, 
estão pensando. E fora tudo o que o governo já realiza, em termos de eventos 
político-administrativos. Então, o mercado melhorou bastante.”

“O diferencial nosso é que a cidade está se expandindo incrivelmente, em 
termos de eventos, sabe? E tem muita coisa importante.”

“[...] O segmento de eventos é um segmento notório também, que cresceu, 
principalmente com a reforma do Centro de Convenções, então, a gente teria 
que fazer uma avaliação aí desse mercado, por segmentos.” 

Para os operadores, o crescimento do setor de eventos impulsiona o de outros setores da 
cadeia produtiva do Turismo, com especial atenção à hotelaria. Em paralelo, os discursos 
destacam a importância da participação do trade, principalmente de órgãos públicos e 
do Terceiro Setor, em eventos internacionais e nacionais, para divulgação e captação de 
novos eventos para o Distrito Federal. 

“[...] O número de eventos tem crescido muito na cidade. [...] a gente tem 
conseguido trabalhar bastante esse mercado e conseguimos, com a divulgação 
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nas feiras, em eventos que a gente faz para fora de Brasília e fora do Brasil 
também, atrair muitos turistas para cá. Mas o nosso foco hoje ainda é o turista 
de eventos, é o que movimenta mais a cidade, é o turista certo. Quando a 
gente consegue apoiar a captação de um evento para cá e ela é bem-sucedida, 
então, isso tem crescido muito, a ocupação dos hotéis tem estado lotada. Têm 
determinados congressos que a gente não consegue encaixar todo mundo nos 
hotéis, porque são vários acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente manda 
o pessoal até para as Satélites, porque Brasília não está comportando, e isso 
é um fato importante por causa da Copa. Então, a hotelaria tem que crescer, 
obrigatoriamente...”

Para tanto, é necessário ampliar a quantidade de espaços disponíveis para sediar even-
tos, principalmente grandes eventos, outro tema surgido com frequência. Assim, investi-
mentos em novos espaços, não seria, segundo os entrevistados, uma função exclusiva do 
governo, mas uma oportunidade para o setor privado. 

“Quer dizer, não somente uma função do governo, de fazer centros de eventos, 
de fazer hotel, essas coisas, não é só o governo que tem que fazer isso, a própria 
iniciativa privada tem que fazer. Agora mesmo eu estou sabendo de uma casa 
de eventos que está abrindo no Lago Sul, que foi construída pela CTIS, quer 
dizer, é uma iniciativa de uma empresa, não é do governo. Então, eu acho que 
precisa ressaltar isso, acho que tem que se divulgar isso: fazer uma política real-
mente de buscar mais investidores, porque está faltando, realmente.”

Na análise das falas, o que se observa é a incapacidade dos espaços, atualmente, em 
atender à demanda, resultando em problemas advindos da dificuldade de agendar a uti-
lização dos equipamentos disponíveis, e fazendo com que o destino perca captações 
importantes para a economia da cidade como um todo. 

“Entendo também que Brasília embora tenha avançado com a reforma do 
Centro de Convenções e do Pavilhão de Exposições, hoje, esses espaços já 
são pequenos e insuficientes para a capacidade de eventos que a cidade tem. 
Isso poderia ser um grande investimento público estratégico para a cidade 
um novo Centro de Exposições e Pavilhão de Exposições, grande, tecnolo-
gicamente avançado, dentro das mais modernas técnicas hoje exigidas para 
eventos; e isso daria um grande impulso ao Turismo de eventos.”

Assim, a ampliação dos espaços existentes é apontada como uma oportunidade de inves-
timento em todo o DF. Essas oportunidades não se limitam a grandes espaços para sediar 
congressos e seminários, mas perpassam espaços para práticas esportivas, para atividades 
de lazer, cultura e entretenimento, entre outros. Além disso, também são destacadas dentre 
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as falas, a necessidade de reforma e melhoria da qualidade dos espaços existentes, o que 
também aponta para oportunidades de investimento nos próximos anos. 

“Ainda sobre investimento, eu penso que a gente precisa melhorar muito 
ainda em espaços para realização de eventos. A Copa pode estar abrindo a 
mente dos empresários para, de repente, criar espaços multifuncionais, apro-
veitando o espaço para esporte, ou para treino desses jogadores e aí fazer 
com que eles depois se tornem um espaço também para receber eventos.” 

“Tem muita coisa que, às vezes, não está se conseguindo fazer em Brasília, 
pelo fato de não ter espaço. O Centro de Convenções está lotado. Se você 
for ali naquele outro, o Brasil 21, é difícil, entendeu? É muito difícil, hoje, de 
você querer fazer um evento em Brasília de uma hora para outra, sem ter um 
período de marcação de seis meses, um ano; você não consegue mais espaço, 
a cidade já não tem muita infraestrutura para isso.“

“Hoje se você quer fazer determinados eventos na cidade, se não for progra-
mado com antecedência, você não faz, porque não tem lugar para fazer. Então, 
é uma prova de que realmente, aumentou o numero de eventos na cidade e, 
assim, consequentemente, o número de pessoas que têm vindo à cidade para 
fazer isso.”

“Seria até uma reivindicação reformar o Expo-Brasília, que já está se arrastando 
a beça, e manter o Centro de Convenções em boas condições de receber os 
congressos [...]”

Há, no entanto, um fator limitador da expansão do Turismo de eventos na Capital Fe-
deral, segundo os operadores. Seria a falta de “visão” por parte do Ministério Público e 
Tribunal de Contas, com relação à função dos órgãos promotores do Turismo no DF e ao 
apoio à participação desses profissionais em espaços com possibilidade de captação de 
eventos importantes. Segundo os relatos, não há apoio para viagens pelo Brasil e exterior 
em participação de eventos, onde o principal objetivo seria divulgar e captar eventos para 
o destino Brasília e DF. Em consequência da falta de compreensão da função e do papel 
dos órgãos distritais de promoção do Turismo, segundo os entrevistados, também é indi-
cada a falta de políticas de incentivo ao Turismo de eventos no DF. 

“E esses eventos, a gente, quando vai, observa que estão lá: o Mato Grosso, o 
Rio de Janeiro, a Bahia, o Amazonas, o Pará, fazendo a captação desses gran-
des eventos com dois anos de antecedência da realização do mesmo. E você 
não vê ninguém de Brasília. Por quê? Porque ainda entendem os burocratas, 
as pessoas ligadas aos órgãos fiscalizadores, TCU, Ministério Público, sobre o 
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Turismo, que as pessoas vão para passear, para beber cerveja, para ficar no ho-
tel, tomar banho de piscina, e não é isso. Ora, se existe isso, então a gente tem 
que mudar a pessoa e não proibir o órgão de executar sua tarefa principal. En-
tão, no nosso entendimento, falta essa visão profissional, para que se entenda 
realmente o que é que aquela atividade, aquele segmento precisa, e a gente 
monitorar com um profissional adequado, competente, eficaz, para que ele 
realmente possa evoluir a sua origem. Então, Brasília hoje peca nesse sentido.”

“Mas tem as políticas da Embratur, que a gente usa muito para captação de 
eventos internacionais para Brasília, na divulgação de Brasília lá fora, e que tra-
balhar casado é uma coisa que nos ajuda muito, e não dificulta, em momento 
algum. É o que salva a nossa vida hoje,[...] Em termos distritais [...], realmente, 
a gente não tem políticas públicas e o que tínhamos de direcionamento era 
totalmente fora do espectro que se podia esperar para o desenvolvimento tu-
rístico [...]. Bom, agora em termos federais, sim, há políticas públicas que são 
muito boas, há programas de incentivo de investimentos que o Ministério do 
Turismo facilita o investimento do micro e pequeno empresário, [...]”  

“Política pública. Hoje existe a política da Embratur de apoio à captação de 
eventos e à promoção de eventos. É na esfera federal, como a Embratur, é 
responsável pela nossa imagem lá fora, eu acho que deveria se fazer algo local 
com a nova Secretaria de Turismo, de criar uma política parecida para eventos 
nacionais. Iria fomentar muito, por que? Qualquer evento que a gente captar, 
eles querem o apoio do governo, não se consegue fugir disso. Por mais que a 
gente tente se afastar um pouco, dar outras opções, mas o que se tem depois 
que o evento é captado é muito pouco para oferecer. Eles querem realmente 
o apoio do governo, apoio financeiro, ou apoio com o desconto no Centro de 
Convenções. Então, assim, a Secretaria de Turismo vai entrar nesse momento, 
e tendo essa política de apoio, a gente pode fazer isso, patrocinar material 
para captar o seu evento, a gente faz um material genérico para distribuir, 
porque nem todos no mundo hoje têm dinheiro. Há aquela paixão para fazer 
o evento aqui, “– quero muito fazer na minha cidade”, mas quando chega 
o evento aí, ‘só Jesus na causa’, porque dinheiro é difícil conseguir, muito 
complicado. Então, pelo menos tendo essa ajuda, esse pontapé para eles co-
meçaram a trabalhar, que é o que a Embratur faz. A Embratur consegue fazer 
convênio, de R$ 20 mil a R$ 30 mil , então, você cria um site para o evento, 
você consegue mandar uma mala direta, fazer várias coisas com esse valor, 
montar um stand bacana com mais divulgação. E a gente não tem um apoio 
efetivo do governo local para a captação de eventos.”
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Dificultando ainda mais o processo de captação de eventos para o DF é evidenciado, 
nos relatos ouvidos, que, pelo fato de alguns espaços para eventos serem administrados 
pelo poder público, por vezes, há prejuízo na captação e realização de grandes eventos 
na Capital. 

Vinculada a essa percepção, destaca-se a ausência de uma “visão” estratégica para dar 
agilidade a processos de captação internacional, sem apoio, por exemplo, para a tradução 
de documentos e contratos para fechamento de acordos comerciais. 

“O Centro de Convenções da Capital do País, que foi o quarto até o ano pas-
sado, em realização de eventos internacionais e o maior equipamento, não tem 
um contrato em inglês. Então, deve existir, sim, uma política pública que dê 
suporte à captação e à realização de eventos em Brasília.”

Por fim, surge em diversos momentos nas falas dos agentes bons indicativos e sugestões 
de oportunidades de investimento no setor de eventos no Distrito Federal, principalmente 
relacionados à captação, realização e promoção de eventos em outras áreas que não ape-
nas de negócios, acadêmico e comerciais; e à edificação de novos espaços, aproveitando 
recursos ainda pouco explorados na Capital, como o Lago Paranoá, por exemplo.  

“Alguma política relacionada ao Turismo. Não sei se eu enquadraria a questão 
de eventos sazonais, eventos tipo, como há algumas vocações mesmo no Nor-
deste, a Semana Santa lá em [...] Então, todo mundo corre para lá, o Turismo 
lá se fortalece e tal, carnaval na Bahia. Eu acho que Brasília precisa encontrar 
alguma coisa de vocação, o seu nicho. Para dizer, a partir daqui, eu vou ficar 
com mais coisas dentro de um calendário turístico, ter umas promoções, trazer 
as pessoas com peças que atraiam, algumas coisas culturais mais fortes.”

“Vou focar no esporte e na vocação de Brasília pela organização de grandes 
eventos. [...] nós tivemos este ano uma pre olímpica, que reuniu aí os melhores 
velejadores do Brasil, [...], esses atletas, que vieram competir no lago Para-
noá, ficaram hospedados nos hotéis da orla, e muita mídia para a utilização 
do Lago Paranoá. Brasília tem realmente essa vocação de organizar grandes 
eventos, [...]. Então, eu acho que isso poderia ser incentivado um pouco mais, 
porque a gente fica muito restrito a Rio e São Paulo, e hoje nós temos grandes 
problemas nessas grandes cidades [...], uma mera chuva pode inviabilizar um 
evento, [...]. Brasília não tem esse problema, a localização de Brasília central 
favorece receber pessoas de todo o País e até de todo o mundo, dada a boa 
estrutura aeroportuária, então [...].”

“Foi dada muita ênfase a grandes eventos, sejam shows, sejam peças teatrais, 
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então foi feito um trabalho nesse sentido, mas há uma carência ainda muito 
grande de espaços para essas grandes produções, não é? Eu não vi assim uma 
iniciativa mais pesada, principalmente com os artistas locais, que não podem ser 
esquecidos em momento algum. A gente já colocou muitos aí do mercado nacio-
nal e internacional, mas eu não tenho visto este espaço para os talentos locais.”

 

7.8  ouTRos seRVIÇos RelAcIonAdos Ao TuRIsmo 

A base conceitual do Ministério do Turismo insere na categoria de outros serviços re-
lacionados ao Turismo os equipamentos utilizados pelo visitante para serviços diversos, 
como informações no local de destino, entidades e associações representativas do setor, 
guias de Turismo cadastrados no órgão oficial de Turismo, condutores de visitantes, pi-
loteiros entre outros serviços, equipamentos e estabelecimentos nãocontemplados nas 
categorias anteriores e que sejam utilizados para fins turísticos.

A partir da Base Cadastral e dos dados disponibilizados para a Pesquisa de Demanda, 
os Guias de Turismo ganharam maior ênfase. Apesar da limitação da disponibilidade de 
dados quanto aos demais tipos de serviços relacionados ao Turismo inseridos nesta seção, 
entende-se que a importância dos guias de Turismo atende, ainda que em certa medida, a 
uma base de informações importantes, pois estão diretamente ligados à cadeia produtiva 
do setor turístico. 

7.8.1 AnálIse dos dAdos dA BAse cAdAsTRAl 

Na base cadastral do CET/UnB foram cadastrados 74 empreendimentos como “outros 
serviços relacionados ao Turismo”. Desses, foram identificados quatro tipos específicos: 
Centros de Informações Turísticas; empresas de consultoria, assessoria e planejamento 
do Turismo; empresas de ensino e capacitação; entidades, associações e prestadores de 
serviços turísticos.

Do total, 61 empreendimentos estão localizados no Plano Piloto de Brasília. Esses em-
preendimentos estão distribuídos em: entidades, associações e prestadores de serviços 
turísticos com 32 empresas, cerca de 43,2%; empresas de consultoria, assessoria e pla-
nejamento do Turismo com 16 empresas, cerca de 21,6%; e  empresas e instituições de 
ensino e capacitação com 11 empresas na RA I Brasília, cerca de 14,8%. As demais RAs 
apresentam pouca expressão nos serviços indicados, tendo, em algumas delas, alguns 
desses serviços pulverizados. (Gráfico 7.52).
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gráFiCo 7.52 – distriBuição espaCial por tipo de “outros serviços  
relaCionados ao turismo”nas ras

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota:  Informações em números absolutos.

7.8.1.1 GUIAS TURíSTICOS 

De acordo com os dados presentes na base cadastral do CET/UnB, 91 guias de turismo 
são cadastrados como “Guias locais”, divididos de acordo com o tipo de habilitação a que 
são vinculados. Essa tipologia é baseada no tipo de grupo que cada um pode guiar. Assim, 
temos: guias internacionais (com duas pessoas habilitadas – 2,1%); guias nacionais e inter-
nacionais (com sete pessoas habilitadas – 7,7%); guias locais / regionais (com 19 pessoas 
habilitadas –20,8%); guias nacionais (com três pessoas habilitadas – 3,3%); guias nacionais 
– locais / regionais (com 58 pessoas habilitadas – 63,7%) (Gráfico 7.53). 
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gráFiCo 7.53 – tipologias de haBilitação de guias  
de turismo do distrito Federal

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.

A validade da certificação de um guia de Turismo dura, em média, dois anos. Passado 
este período, o guia deve buscar renovar a sua habilitação nos órgãos responsáveis, para 
que possa continuar a exercer legalmente a profissão. No ano de 2008, cerca de 18% dos 
guias ativos no Distrito Federal renovaram o seu registro, quantitativo que subiu para 34%, 
no ano de 2009 (Base Cadastral CET/UnB, 2010) (Gráfico 7.54).   

gráFiCo 7.54 – Quantidade de guias Com renovação  
do registro no distrito Federal – 2008/2009
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pessoas habilitadas – 3,3%); guias nacionais – locais / regionais (com 58 pessoas 
habilitadas – 63,7%) (Gráfico 7.53).  

  Gráfico 7.53 – Tipologias de Habilitação de Guias de Turismo do Distrito Federal 
 

 
      Fonte: CET-UnB, 2010. 
 Nota: Informações em números absolutos. 

 
A validade da certificação de um guia de turismo dura, em média, 2 anos. Passado 
este período, o guia deve buscar renovar a seu habilitação junto aos órgãos 
responsáveis para que possa continuar a exercer legalmente a profissão. No ano de 
2008, cerca de 18% dos Guias ativos no Distrito Federal renovaram o seu registro no 
ano de 2008, quantitativo que subiu para 34% no ano de 2009 (Base cadastral CET-
UnB, 2010) (Gráfico 7.54).    

 
Gráfico 7.54 – Quantidade de Guias com renovação do registro no Distrito Federal – 2008/2009 

 
                 Fonte: CET-UnB, 2010. 
        Nota: Informações em números absolutos. 

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota: Informações em números absolutos.
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O nível de fluência/domínio de outros idiomas pelos guias, como diferencial profissional, 
indica o grau de especialização que lhes permite ajudar no receptivo de grupos oriundos 
de outros países. Foi constatado que alguns desses profissionais tem fluência em mais de 
um idioma, o que lhes permite, inclusive, maior facilidade para abordar temas referentes 
a algum tipo de segmento turístico (Turismo cultural, jurídico, cívico-arquitetônico, entre 
outros), e lhes dá destaque maior perante o mercado (Gráfico 7. 55).

gráFiCo 7.55 – demonstrativo da Quantidade de idiomas Falados pelos guias da Cidade

 Fonte: CET/UnB, 2010.
 Nota: Inofrmações em números absolutos.

No entanto, o quantitativo de guias que falam apenas a língua materna, português, ain-
da é alto e representa a mioria desses profissionais.

7.8.2 AnálIse dos dAdos dA PesQuIsA de demAndA 

Com dados disponíveis apenas para atuação dos guias de turismo, a pesquisa realizada 
pelo CET/UnB, em 2008 proporciona indicativos quanto à qualidade do atendimento 
destes profissionais na perspectiva dos turistas de lazer.

7.8.2.1 QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS GUIAS DE TURISMO

A qualidade do atendimento dos guias de turismo foi mensurada a partir da avaliação do 
turista de lazer, haja vista que, a princípio, seria este perfil de turista a utilizar com maior 
frequência os serviços desses profissionais.
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O indicativo do Gráfico 53, nesse contexto, é de que menos de 20% dos turistas de lazer 
consideraram bom os serviços prestados. Contudo, este dado não indica, necessariamente, 
que o atendimento seja ruim, já que o percentual referente aqueles que não souberam 
responder chega a 60% (Gráfico 7.56).

gráFiCo 7.56 – avaliação dos guias da Cidade pelos turistas de lazer
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O indicativo do gráfico 53, nesse contexto, é de que menos de 20% dos truistas de 
lazer consideraram bom os serviços prestados. Contudo, este dado não indica, 
necessariamente, que o atendimento seja ruim já que o percentual referente aqueles 
que não souberam responder chega a 60% (Gráfico 7.56). 

Gráfico 7.56 – Avaliação dos Guias da cidade pelos turistas de lazer 

 

Fonte: Base Cadastral. CET-UnB, 2010. 

Da mesma forma, em relação a qualidade das informações prestadas pelos guias aos 
turista de lazer, houve alto percentual dos que não souberam responder (59%), 
chegando a 20% aqueles que avaliaram como boas as informações obtidas, e menos 
de 10% os que consideraram ótimo. 

7.8.2.2 Pontos Fortes e Oportunidades de melhorias no Turismos em 
Brasília 

Para os turistas de lazer entrevistados em 2008 (CET-UnB), Brasília é tida como uma 
cidade bonita e o fato de ser planejada, segundo os turistas de lazer, é configurado 
como pontos fortes da cidade e sua consolidação enquanto destino nacional. Como 
pontos fracos surgem a falta de receptividade no Distrito Federal, o número 
considerado baixo de guias turísticos (especialmente os que falem outro idioma), a 
não sensibilização para o turismo, a ausência de locais de atendimento de turistas e 
qualidade nos poucos serviços de informação existentes.  

Para estes turistas, é necessário aumentar o número de guias na cidade, bem como 
prover os atrativos desse tipo de profissional. Dentre os locais que os turistas 
sentiram falta de guias está a Catedral.  

O atendimento de outros funcionários que atuam diretamente com o turista foi alvo 
de sugestão dos turistas de lazer. Para eles, é necessária a melhoria do atendimento 
nos atrativos turísticos e nos restaurantes, assim também para a questão que envolve 
a segurança pública. 

% 
% 

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

Da mesma forma, em relação a qualidade das informações prestadas pelos guias aos turistas de 
lazer, houve alto percentual dos que não souberam responder (59%), chegando a 20% aqueles 
que avaliaram como boas as informações obtidas, e menos de 10% os que consideraram ótimo.

7.8.2.2 PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO TURISMO  
 EM BRASíLIA

Para os turistas de lazer entrevistados em 2008 (CET/UnB), Brasília é tida como uma cidade 
bonita e o fato de ser planejada, segundo os turistas de lazer, é configurado como pontos for-
tes da cidade para sua consolidação enquanto destino nacional. Como pontos fracos surgem 
a falta de receptividade no Distrito Federal, o número considerado baixo de guias turísticos 
(especialmente os que falem outro idioma), a não sensibilização para o Turismo, a ausência de 
locais de atendimento de turistas e qualidade nos poucos serviços de informação existentes. 

Para esses turistas, é necessário aumentar o número de guias na cidade, bem como pro-
ver os atrativos desse tipo de profissional. Dentre os locais que os turistas sentiram falta de 
guias está a Catedral. 

O atendimento de outros funcionários que atuam diretamente com o turista foi alvo de su-
gestão dos turistas de lazer. Para eles, é necessária a melhoria do atendimento nos atrativos 
turísticos e nos restaurantes, assim também para a questão que envolve a segurança pública.



256

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

A população também foi alvo de reclamações por parte dos turistas de lazer. Por isso, 
foram sugeridas melhorias na receptividade e atenção ao turista, inclusive o estrangeiro.

Alguns turistas consideraram o atendimento de Brasília e o fato de a cidade concentrar 
as principais instituições públicas e governamentais como algo positivo, apontando esses 
aspectos como pontos fortes. Contudo, a minoria considerou o atendimento bom. A gran-
de maioria apontou problemas, tais como demora, falta de qualificação dos profissionais, 
e ausência de guias turísticos.

Para resolver o problema dos guias turísticos, os turistas de negócios sugeriram que 
aumentasse o número desses profissionais (sobretudo especializados) e que a provisão se 
intensificasse no Aeroporto. Para eles, é necessário mais receptividade, bem como  treina-
mento para a prestação de um serviço adequado.

Outra sugestão dos turistas de negócios foi a melhoria da segurança nas ruas. Além disso, 
foi salientada também a necessidade de combate às drogas e a prostituição.

Quadro 7.22 – Falas dos turistas Quanto ao atendimento dos guias

TuRIsTAs de lAzeR TuRIsTAs de neGÓcIos 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

Pôr mais guias turísticos, principalmente  
nos atrativos, exemplo: Catedral.” “Mais disponibilidade de guias para os turistas.”

“Os vendedores da Torre deveriam  
fazer um curso de inglês.” “Mais guias especializados.”

“Treinamento aos funcionários  
terceirizados, pois tratam mal o turista  

quando estes precisam atenção.”
“Colocar mais guias no Aeroporto.”

 “Deveria ter pessoas  
especializadas para explicar.” 

“Contratar mais guias especializados  
para fazer city tour na cidade, 

que quase não há no Aeroporto.”
“Deveria ter pessoas treinadas  

nos atrativos turísticos.”
“Mais treinamento para os profissionais  
que atendem aos hotéis e restaurantes”

“Melhorar o atendimento nos restaurantes”. “Capacitar prestador para melhor atender”

“Melhorar atendimento nos ministérios”  “Melhor qualidade nos  
atendimentos e serviços”

“Melhor atendimento nos atrativos turísticos” “Necessidade de um efetivo maior nas ruas”

“Mais atenção quanto aos estrangeiros.” “Segurança pública necessita  
de uma atenção maior”

“ “Acha que é preciso mais receptividade” “Melhorar a segurança.”
“Mais atenção ao turista” “Mais policiamento.”
“Melhorar segurança.”

“Combate às drogas e à prostituição.”
 “Policiamento urbano deve melhorar.”
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TuRIsTAs de lAzeR TuRIsTAs de neGÓcIos 
PO

N
TO

S 
FO

RT
ES

“Bem-planejada.”

“O atendimento é bom.”“Tudo em perfeita maravilha,  
é a cidade mais bonita que visitou.”

“Boa aparência da cidade”.
“Continuar como está e, se  
possível, melhorar mais.” “Concentrar todos os órgãos públicos  

para servir é ótimo”“Está tudo bonito, bem feito e projetado.”
“Todo brasileiro deve conhecer Brasília.”

PO
N

TO
S 

FR
A

C
O

S “Hospitalidade em falta.” “Atendimento ruim”
“Faltam guias” “Recepção terrestre(ônibus)precária”

 “Não encontrou nenhum guia.” “Demora no atendimento nos restaurantes.”

“Ruim: guias em falta” “Falta qualificação para os profissionais e não 
são receptivos” 

“Falta locais mais apropriados e qualidade  
nas casas de atendimento ao turista” “Não tem guia nem informação  

no Aeroporto, treinamento.”
“Falta sensibilização para o Turismo”

Fonte: CET/UnB, 2008.

7.8.3 AnálIse dos dAdos dAs PesQuIsAs QuAlITATIVAs com RelAÇÃo  
 A ouTRos seRVIÇos 

O conteúdo exposto a seguir apresenta uma leitura das falas de representantes de ope-
radoras e organizadoras do Turismo nacional, de guias de Turismo locais do Distrito Fe-
deral e de agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no DF, acerca dos 
equipamentos e serviços classificados aqui como “outros serviços”. 

Nesta categoria estão integrados os serviços de guias de Turismo, de capacitação e ensino em 
Turismo, centros de informação e atendimento ao turista, empresas de consultoria em Turismo, 
entidades representativas do setor e organizações não-governamentais que atuam com o Turismo.

7.8.3.1 O QUE OS OPERADORES E ORGANIZADORES DO TURISMO NACIONAL  
 FALAM SOBRE “OUTROS SERVIçOS” RELACIONADOS AO TURISMO  
 NO DISTRITO FEDERAL

Na fala dos entrevistados do grupo de operadores e organizadores do Turismo nacional, 
aqui também denominados de agentes da cadeia produtiva nacional, foi possível observar 
diversos discursos com relação aos serviços prestados por guias de Turismo, a participação 
do Terceiro Setor e a capacitação, em geral. 

Observa-se que os serviços de recepção ao turista ainda não são suficientes para acolher o 
estrangeiro. Nota-se uma percepção de que o turista brasileiro é mais maleável e, por viver 
aqui, compreende a demora nos atendimentos, as estradas ruins, a falta de capacitação dos 
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profissionais. Nos hotéis, restaurantes, táxis, em geral, não se fala outra língua, diferente 
do português. Em geral, não existem guias que possam se expressar em outra língua ou 
mesmo que estejam em tempo integral no atrativo.

“Eu, na minha cabeça, não consigo dissociar investimentos em infraestrutura 
com capacitação da mão de obra para poder atender essa demanda, especi-
ficamente no Turismo, seja com taxista, seja com o consierge do hotel, seja, 
enfim, no atendimento no Aeroporto, nos restaurantes, e por aí vai.”

Em diversos momentos, os entrevistados fizeram referências à importância do Sistema S 
na capacitação da mão de obra que atende ao setor, bem como o papel das Instituições 
de Ensino Superior na formação de jovens e na promoção de constantes pesquisas que 
retroalimentem o governo, o mercado e a população em geral. 

“A qualificação da mão de obra vem em decorrência de um investimento na 
infraestrutura. Por isso é que eu acho aí que o papel de determinado órgãos, 
como o SENAC, especialmente o SENAC, é um exemplo clássico. Eu estive, 
em 1987, em Canoa Quebrada, no Ceará, paraíso turístico e tal, mas uma al-
deia de pescador, então você tinha aquelas estruturas na praia bem precárias, 
aqueles bares que chamamos de biroscas que ficavam na praia e tal. Voltei 
a Canoa Quebrada em 2006 com a minha família e tomei um susto: virou 
uma urbe, mas mantiveram uma certa característica, bem interessante, [...] 
agora tinha uma placa presa na parede dizendo que as pessoas que estavam 
atendendo foram treinadas e capacitadas pelo SENAC. Quer dizer, então, eu 
acho que determinados órgãos têm um papel fundamental nesse processo, de 
capacitar, desde a chegada no Aeroporto, para ter um centro de atendimento 
ao turista, e ali já apresentar um leque de opções que ele possa ter, em termos 
de visitação e de orientação, enfim. Nos próprios grandes centros ter a capa-
citação desse agente de Turismo, a capacitação em restaurantes, nos hotéis, 
eu acho que ela é importante, hoje não vejo isso com força.”

“Eu acho que basicamente é buscar qualificação de um lado e compreensão 
de outro. Qualificação, não naquele sentido tradicional de formar garçom, 
isso tem uma série de entidades já fazendo bem. É qualificar profissionais para 
essas demandas mais complexas, porque o turista que está descendo em Bra-
sília hoje, de negócios, eventos, no médio prazo [...] vai trazer demandas mais 
complexas, vamos precisar qualificar profissionais para tarefas mais complexas. 
É um pouco o trabalho que a Universidade vem desenvolvendo que é apro-
fundar a capacidade de compreensão e reflexão sobre o destino, para poder 
traçar melhores cenários de perspectivas para dez anos, certo? E aí poder dar 
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um documento para quem está chegando em Brasília, olha, isso aqui é o re-
sultado da reflexão de 30 profissionais da universidade, 50 do mercado, 120 
do governo, 350 entrevistados sobre Brasília nos próximos dez anos. Alguém 
que chegue e receba um documento como este, com dados, estatísticas, ten-
dências, e análises tecnicamente sustentadas, economizou ali um caminhão 
de dinheiro e tempo e sabe apontar com a sua capacidade de investimento 
para onde as coisas vão andar.”

A capacitação de jovens vai além da função de entidades de ensino em algumas falas, 
abrangendo também o Terceiro Setor. Nelas, apontam-se oportunidades de se desenvolver 
projetos e ações para a inserção de jovens e adolescentes de baixa renda no mercado de 
trabalho do Turismo, auxiliando, em certa medida, a redução da desigualdade e da violência 
nas RAs fora do eixo central de Brasília e, também nas grandes capitais em geral. Esses 
projetos envolveriam, não apenas o Terceiro Setor, mas o poder público e o setor privado.

“É, hoje nós temos um grande problema, que é uma faixa entre 14 e 21 anos, 
que promove o maior desequilíbrio social que, no meu entendimento, temos 
no País. Por quê? É uma faixa hoje que se caracteriza, no contexto da educação, 
dentro da maior evasão escolar, é uma faixa que não se insere no mercado de 
trabalho porque não tem capacitação, não tem qualificação, não tem educa-
ção digna para poder estar se inserindo no mercado de trabalho, então ela vai 
por duas vias. Ou para o subemprego, que é o quê? É o flanelinha, é o lava-
dor de carro, é o camelô, ou vai para o tráfico. Quer dizer, então, isso não é 
diferente em nenhuma metrópole, e Brasília também não é diferente, se você 
olhar os centros hoje de camelôs, se você olhar a periferia, as cidades satélites 
de Brasília, onde isso ocorre, onde você tem uma violência muito grande. 
Acredito até que uma estrutura voltada para essas atividades culturais mais 
intensas em Brasília poderia contribuir para reduzir um pouco aquilo que nos 
últimos anos, na minha opinião, se esvaziou em termos culturais e incenti-
vou, ou indiretamente influenciou no crescimento daquelas gangues de classe 
média dos guetos em Brasília. Por conta disso, quer dizer, porque você não 
tem um “cross entertainement”, quer dizer, enão tem essa atividade de entre-
tenimento se cruzando em várias áreas e entre as pessoas, é uma coisa mais 
sociável. Isso não existe, e eu acho que aí entra o governo, que poderia ter 
uma contribuição fantástica, junto com os incentivos fiscais que ele oferece à 
iniciativa privada, para estar trabalhando com projetos na periferia, projetos 
esportivos, projetos sociais, enfim. Quer dizer, então, o Terceiro Setor tem um 
papel, na medida em que ele trabalha aspectos culturais na preservação da 
memória e da história da Capital, assim como no desenvolvimento de proje-
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tos que ajudem na capacitação desses jovens para a inserção no mercado de 
trabalho. E o Turismo tem um poder fantástico para isso, que pode auxiliar 
muito. Você imagina se na periferia do Aeroporto e nas outras cidades, a In-
fraero e outras instituições mais, e as próprias instituições privadas, fizessem 
um trabalho de pegar esses jovens e incentivá-los a voltar para a escola e dar 
uma capacitação e depois pegar esse agente transformador e colocar em par-
ceria com uma série de operadores de Turismo e tal, podendo oportunizar o 
estágio para estarem inseridos no mercado de trabalho? O Turismo, através 
do esporte, fazendo uma integração nisso, eu acho que isso é um investimen-
to social muito barato, face ao retorno. Há uma série de iniciativas que você 
pode estar trabalhando, fugindo da cidade e indo para a periferia, indo para 
as cidades satélites. Você tem, por exemplo, projetos de cinema, projetos de 
teatro, projetos esportivos, que poderiam ser trabalhados lá, que se reverte-
riam em resultado para a própria Capital Federal como um todo, porque está 
inserindo esse jovem num mercado de trabalho, o integrando com um jovem 
que está na Capital, onde naturalmente já há segregação, quer dizer, você 
diminuiria, encurtaria esse “gap”, esse espaço que existe, essa disparidade 
socioeconômica aí, e isso só traz benefício...”

“Até mesmo essa capacitação poderia, justamente, começar com essa parte de 
tirar as crianças da rua e interagir com a cultura da cidade. A coisa está ficando 
meio assustadora aqui no centro da cidade, então, poderia uma ONG mesmo 
ocupar essas crianças com alguma coisa ligada à cidade nessa parte turística.”

É constante na fala das operadoras e organizadoras do Turismo nacional a importância e a 
necessidade de se investir na capacitação e na qualificação da mão de obra do Turismo no DF, 
reforçando que apesar de ser considerada suficiente, pode ainda melhorar consideravelmente. 

“Qualificar as pessoas aqui. A gente fica triste, porque você chega numa cidade 
do Nordeste, e as pessoas que sabem falar sobre a cidade, às vezes, até os guias 
mirins. Em Brasília você não vê nada disso, você não qualifica as pessoas de Turis-
mo aqui. Eu acredito que falta essa qualificação, investimento na divulgação, na 
promoção, fazer uma estrutura aqui para preparar, qualificar as pessoas, e depois 
fazer uma divulgação fora para fazer com que as pessoas venham para Brasília.”

“De uma maneira geral, a mão de obra em Brasília não é muito atenciosa, po-
deria ser mais bem-treinada para ser um pouco mais atenciosa com os clientes, 
mas isso eu falo de uma maneira geral. Têm lugares em que a gente é muito 
bem tratado. Quando vou para para Brasília, eu utilizo os serviços de uma co-
operativa de táxi que é excelente. Então, você tem realmente muitas opções 



261

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

interessantes em Brasília, pode melhorar a qualificação da mão de obra, sem 
dúvida nenhuma, mas vocês já têm um bom nível de serviços na cidade.”

7.8.3.2 O QUE OS GUIAS DE TURISMO FALAM SOBRE “OUTROS SERVIçOS”  
 RELACIONADOS AO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Junto ao processo de divulgação e promoção do destino, destaca-se que todos os guias 
entrevistados chamam a atenção, de forma crítica, para a inexistência ou funcionamento 
inadequado de Centros de Atendimento ao Turista (CAT). Retoma-se, mais uma vez, a 
dificuldade em obter informações através de folders, flayers, propagandas, programações 
diversificadas com horários e oportunidades de lazer na cidade. Raros materiais impressos 
sobre os atrativos seriam obtidos apenas quando se chega aos mesmos, mas não existiria 
um incentivo claro de visitação a outros pontos. 

“Em qualquer cidadezinha do Sul, que é um lugar mais desenvolvido, mes-
mo no Nordeste, você tem um centro de atendimento, você tem mapa, tem 
isso, tem aquilo, você tem informação. Na Capital você não tem o Centro de 
Atendimento ao Turista há anos no Aeroporto, pôxa. Como é que eu posso 
falar que isso é um destino? As pessoas gastam fortunas viajando e vendendo 
Brasília nas feiras internacionais e não se preocupam em colocar um CAT. [...] 
Quando tem, é difícil você ter em várias línguas; quando você tem o mapa, 
às vezes é só em português, você não tem outros idiomas.”

Além da falta de Centros de Atendimento e de folheteria, diversas falas abordam a falta 
de capacitação e domínio de línguas estrangeiras por parte de atendentes em postos de 
informações turísticas, recomendando também que os profissionais nesses centros tenham 
amplo conhecimento sobre o DF e articulação com o trade em geral. 

“Agora, informação, quando eu disse que é negativo, é assim em termos, por 
exemplo, de você chegar num CAT e perguntar para aquela pessoa que está 
atendendo sobre certo monumento, eu digo nesse ponto. Ou até mesmo que 
fale um outro idioma, você entendeu?” 

“A gente precisava ter um centro de informações turísticas bastante atuante no 
Aeroporto, no centro da cidade, num local movimentado, não em locais isola-
dos lá do centro; com pessoas que realmente têm uma boa noção de Brasília e 
que falem idiomas. Não adianta falar só português não. Tem que ter um bilíngue, 
porque o turista que gosta de caminhar, o andarilho, ele pára num local desses e 
pergunta. Chega num local que tem uma pessoa que não tem capacitação, não 
tem conhecimento e, muito menos, não fala idiomas, aí, não adianta.” 
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“Fraquíssimos! Deixam muito a desejar. Grande parte deles colocam me-
ninos, verdadeiras crianças que estão, ou no primeiro, ou no segundo ano 
da faculdade, não sabe para que lado vai o mapa, às vezes despreparados, 
se você pede um folder, ‘– não, não posso, não posso.’ Sabe? Aquela coisa 
assim. O próprio Aeroporto também tem que melhorar. Quando o turista 
chega, muitas das vezes não tem ninguém ali para receber. [...] Um ou outro 
estudante que está ali no meio se destaca, mas grande parte deles não está 
preparada. Tem que haver mais pontos de divulgação para o turista.”

“A pessoa tem que saber o que ela vai informar, tem que ter ali o trade turístico 
e juntar, ‘–  olha, o hotel de tanto a tanto, a faixa de tanto a tanto está aqui, 
o ponto turístico legal, a noite, você vai aqui...’ Vai ter que fazer uma cartilha 
para o turista. Esses CATs que vão ser inaugurados têm que ter pessoas espe-
cializadas ali dentro. Ou um guia, ou um estudante de Turismo, mas alguém 
que saiba sobre Brasília. Não adianta nada fazer aqueles CATs e pegar funcio-
nários de qualquer lugar e remanejar para lá. Aí vai, eu acho que vai ferrar 
com tudo. Na minha opinião, se você não tiver gente preparada para colocar 
ali, não vai adiantar nada não.”

Ainda com relação aos CATs, destacam-se na fala dos guias algumas sugestões para me-
lhoria dos serviços, entre elas, mais parceria e inovação. 

“Ah, eu gostaria que começasse a funcionar de fato com turismólogo e com 
os guias ao mesmo tempo, numa parceria que envolvesse principalmente os 
guias. Não é para ficar panfletando, não, é para ir junto com o guia, com os 
turistas. Então, é muito importante que o trade acorde para isto. Ah, até o 
CAT, nenhum deles foi elogiado, entendeu?”

“Deveria ter muito lá na Praça dos Três Poderes, reativar aquela Casa do Chá, 
eu acho que deveria ter um excelente CAT ali, um centro de referência e aten-
dimento que não está funcionando não sei porque, o que está faltando. Aque-
les CATs que foram fundados agora pertos dos hotéis também nada. Não sei o 
que está acontecendo. Então, os CAT estão com nota zero, não estão funcio-
nando nada.”

A capacitação bilíngue não apenas dos atendentes nos CATs, mas dos próprios guias, dos 
recepcionistas de hotéis, de atendentes em restaurantes, bares, entre outros, é vista como 
um grande e necessário investimento, algo que deve ser apoiado e promovido por órgãos 
como o Ministério do Turismo, o SEBRAE, o SENAC, as IES e o Terceiro Setor. 

“Precisa capacitar mais pessoas. Sem dúvida. [...] Por exemplo, os recepcionistas 
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de hotéis, em Brasília, poucos sabem falar o básico. Não precisa ser um cara 
que conheça profundamente a cidade, mas dar informações básicas. Você vê 
recepcionistas que não sabem nada de Brasília e falam mal de Brasília.”

“Eu acho que tem que ter mais preparo, um real preparo de pessoas, que 
possam realmente oferecer um serviço profissional ao receber os visitantes. 
Desde o zelador do hotel, aos recepcionistas, aos camareiros, aos maleteiros. 
Tem que ter um pessoal mais capacitado. É fundamental que os guias, os que 
estão entrando no mercado agora e os que já estão também, tenham ainda 
mais preparo, mais conhecimento, mais cursos. Então, é todo um conjunto 
de fatores que vai oferecer uma melhor recepção para a Copa do Mundo.”

“Bem, eu acredito que as oportunidades que temos são imensas. Falta preparo. 
Então, muita oportunidade para preparar muita gente nossa para atender bem. 
É, infraestrutura também, se crescer ela tem que ser melhorada. Idiomas é 
uma ameaça e uma oportunidade também, porque, se não me falha a me-
mória, tem um ou dois guias que falam chinês, ou três, no máximo; tem uma 
faixa até boa em inglês e espanhol, porém japonês não sei se só tem um guia 
ou dois. E se vier uma demanda maior que esse guia que fala esse idioma 
exclusivo aí não vai poder atender, se torna uma ameaça para as agências de 
receptivo, porque elas não vão poder atender essa demanda, certo?“

 “Existem muitos guias que ainda não estão devidamente preparados para 
apresentar Brasília e com relação à Copa do Mundo, tem que ter uma capa-
citação maior. Ou pelo menos pessoas que venham trabalhar na época da 
Copa e que tenham uma bagagem mínima de conhecimento com relação ao 
que é Brasília em todos os seus aspectos. Mas eu acho que é uma experiência 
positiva, sem dúvida. Muitas vezes, muitas operadoras, de São Paulo, Rio de 
Janeiro, recebem comentários que os guias fazem um trabalho muito bom 
aqui em Brasília. Especialmente essa turma de dez, quinze aí, que são bastante 
ativos e têm uma experiência grande.”

“Às vezes eu fico pensando que seria interessante conversarmos com os can-
dangos que ainda existem aí, que vieram, construíram Brasília, viram Brasília 
nascer, sabe, e que estão aí as experiências deles e, de uma certa forma, pre-
servar todo o conjunto arquitetônico, todo o conjunto Brasília.” 

“Em relação ao atendimento, ainda falta qualificação. A reclamação que todo 
mundo, o estrangeiro, faz das pessoas que trabalham nos hotéis é que não 
falam inglês, não estão bem treinadas.” 
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Ligado a essa capacitação, ouvimos um chamado interessante para o conhecimento 
mais aprofundado sobre a cultura de outros países, a fim de estarem preparados e não 
perderem espaço. Essa indicação e sugestão de investimentos necessários para ampliar e 
melhorar a atividade turística local aparece junto com o reconhecimento da importância 
de se exigir o credenciamento de guias na cidade, que também devem ter conhecimento 
histórico e cultural do destino a ser trabalhado.

“Olha, primeira recomendação: cursos de idiomas, bato nessa tecla, e juntamente 
com esses cursos é, também um estudo sobre o comportamento, a cultura de 
outros países. Porque não adianta você falar outro idioma e não saber que se 
mostrar a sola do sapato para um árabe é uma ofensa, entendeu? Então, tem que 
ser atrelado a isso, você saber um pouco sobre a cultura do outro para poder re-
cebê-lo e não, ao invés de você ser um receptivo você ser um ofensivo para ele.”

Também há destaque na fala dos guias para a promoção de uma cultura de hospitali-
dade em amplo sentido, envolvendo, inclusive, a capacitação dos policiais para melhor 
atender ao trade e aos turistas na cidade. 

“E a falta de cultura turística com relação aos policiais, que já vão logo mul-
tando. Não esperam... Às vezes eu paro ali no Congresso Nacional, pôxa, tem 
que mostrar ali, explicar. Às vezes eu paro ali e vem logo uma polícia, turís-
tica de novo, implicar comigo. Com o guia de Turismo que está mostrando 
a cidade para o estrangeiro! Então, aí eu tenho que explicar: ‘Peraí, eu estou 
mostrando aqui, é só um segundo, eu não vou ficar aqui parado, eu vou sair. 
Eu estou mostrando aqui, os turistas, eles estão filmando, tirando foto. Então, 
tem que ter uma cultura turística, tanto da política como também das autori-
dades locais, para resolver esses detalhes, entendeu?”

Com relação ao serviço prestado pelos guias, é perceptível a existência de opiniões pa-
ralelas quanto à qualidade dos serviços. Também são observadas referências com relação 
à necessidade de maior qualificação, de formação de novos profissionais, do aprovei-
tamento do conhecimento e da experiência dos guias mais antigos, do papel que esses 
guias cumprem na formação de uma nova percepção dos turistas com relação ao destino 
Brasília e um início de insatisfação com relação à remuneração de seu trabalho. 

“Olha eu acredito que Brasília tem um grupo de guias muito eficiente, muito 
eficaz, que trabalha mesmo com dedicação e com qualidade, estão procu-
rando sempre se qualificar. Eu vejo assim, e que cresce um bom trabalho com 
qualidade, eu vejo isso. E acredito que essa equipe, esses guias estão cada vez 
mais procurando melhorar, procurando um curso de formação. Eu vejo com 
bons olhos, eu vejo que é positivo.”
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“Uma coisa que eu posso dizer. Eu lembro quando, em 1985, tinha muito 
mais guias na praça. Porque também tinha muito mais Turismo. E uma parte 
dos guias, naquela época, que trabalhavam, gostavam também de “escalpe-
lar” muito o turista, de abusar muito, de limpar o turista. E isso foi mudando 
um pouco. Hoje eu vejo que existe já um senso, um bom senso de conseguir 
também ganhar alguma coisa com o turista, mas também apresentar um bom 
serviço. Então, eu tenho notado que melhorou nesse aspecto ao menos um 
pouco. Mas era muito mais forte isso.”

“Apesar de que o meu trabalho é 90% com estrangeiros, [...] os poucos es-
trangeiros que vêm à Brasília, têm poucos guias. Hoje os guias atuantes aqui 
mesmo, que estão ativos, são uns dez, 12, 15. Realmente ativos, assim, que 
trabalham, que ganham bastante, que vivem só disso. São poucos guias. Agora, 
essas agências vão se articulando, conhecem já há muito tempo esses guias, 
conseguem administrar e dar conta disso. O que eu vejo um pouco falho, às 
vezes, é que alguns guias não conhecem muito bem com relação a restauran-
tes. Não sabem levar o turista, ele não pega o perfil do turista, muitas vezes, 
e leva para o restaurante que não está ao nível daquele turista, entendeu? 
Realmente, ele pode estranhar. [...]”

“Tem que ter também uma articulação melhor, às vezes, do guia com o res-
taurante. E as agências, também. Acho que com relação às agências, com os 
guias, há um bom relacionamento. Tem a questão do pagamento. Eu acho 
que está baixo. Acho que está começando a arrumar. A coisa está ficando um 
pouco difícil ultimamente porque eles não querem mudar esse pagamento ... 
A gente está ficando com essa dificuldade. Os gastos são grandes e a gente 
está com essa dificuldade de manter o mesmo padrão, oferecer um carro 
bom para o turista. Tem que manter o carro limpo, bem apresentável, funcio-
nando bem e isso são gastos. Fora a gasolina ...“

“Bem, eu acredito que os próprios guias, as vezes eles são pontos ne-
gativos. Existem guias que estão acostumados a trabalhar só com tercei-
ra idade, então, quando eles pegam um grupo de, entre aspas, “meni-
nos”, que são estudantes, eles não têm aquela paciência, e às vezes eles 
querem atrair a atenção dos jovens de toda forma, como se fossem pes-
soas mais maduras, que têm mais consciência, e o jovem não gosta disso. 
Você tem que entrar no mundo deles, na dimensão deles. Outros guias 
falam muito. Então, você tem que ter a hora de saber falar, também eles 
querem falar, eles querem ouvir, mas eles querem trocar ideias. E sobre  
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informações erradas que os guias passam, ou por não saberem e tentam res-
ponder para poder se livrar da pergunta, ou então para dizer que ele sabe 
mais. Então, eu acho que muitas vezes o guia peca por isso, porque ele falou 
demais, ou porque ele não soube passar a informação.”

“Vocês deveriam aproveitar o nosso conhecimento, que já está por acabar, 
para passar para os novos, que a gente não está vendo na rua, ou estão come-
tendo erros terríveis.” 

Observa-se, a partir das construções dos entrevistados, uma percepção de que a oferta de 
guias para a cidade, embora atenda à demanda, pode vir a faltar, principalmente em caso 
de grandes eventos e alto índice de visitação. Em paralelo, também surge nas falas uma 
preocupação por parte desses profissionais de trabalhar exclusivamente como guias uma 
vez que nem sempre há demanda. Essas falas permitem refletir sobre a garantia de conti-
nuidade e qualidade dos serviços prestados por esses profissionais e o incentivo atualmente 
existente para que um indivíduo invista nessa carreira.

“Por exemplo, na semana do aniversário de Brasília, estava todo mundo atrás 
de guia e não encontrava. Porque todos já estavam com algum serviço e não 
podiam deixar de atender um grupo para atender outro. Então, eu acho as-
sim, se passar um pouco da cota já falta gente para prestação de serviço. Tem 
que preparar mais pessoas.”

“Em primeiro lugar, os guias que permaneceram na profissão são pessoas que 
gostam do trabalho, que têm muita experiência. Eu vejo isso como positivo. 
Por outro lado, o aspecto negativo é que não há renovação, por exemplo, 
hoje em dia se você precisar de cinco guias que falem inglês e tenham o mes-
mo padrão de idioma, você vai ter dificuldade de conseguir, isso sem falar nos 
outros aspectos, de conhecimentos gerais, de cultura e tal. E os jovens não se 
sentem estimulados, por que eles fazem o curso de formação de guia e não 
conseguem viver da profissão, eles fazem um serviço uma vez por mês, [...] 
Vão morrer de fome se continuar trabalhando como guia, aí vão procurar 
outra coisa. Então, é um paradoxo, por um lado, se há necessidade de mão 
de obra quando tem um evento aí pontual que precise de muita gente, falta 
guia;  por outro lado, os guias não conseguem sobreviver da profissão, com 
exceção desses, como eu, que já atuam há mais de 20 anos [...]”

“Ccomo eu não fico muito tempo esperando, ‘– Olha, vamos fazer um serviço 
e tal...’, eu acabo fazendo outros serviços, porque se eu fosse depender de 
ser só guia de Turismo o negócio estava complicado, sabe? Mas, até chegar 
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a mim, fica assim, ‘– Você pode fazer um serviço hoje?’ de uma agência de 
receptivo. Aí, presto serviço e tal, daí, talvez daqui a um mês ou dois meses, 
essa mesma empresa vai entrar em contato comigo de novo. Ou seja, há uma 
dificuldade muito grande, falei: ‘-Será que eles não fizeram serviço durante 
todo esse tempo?’ Ou será que eles já têm uns guias específicos? Quando não 
tem ninguém é que eles me chamam. Então, acredito que quem não trabalha 
muito com essa questão de divulgação e tal, fica muito à mercê, esperando 
que alguém entre em contato com você.”

Em meio às falas que tratam da questão de divulgação, notam-se possibilidades de divul-
gar os serviços prestados pelos próprios guias por meio de parcerias com CATs, de modo 
que o turista que chega à Brasília possa ter acesso a esse tipo de serviço por conta própria. 
A fala a seguir, aponta possibilidades de ampliar a divulgação dos serviços disponíveis aos 
turistas, com possibilidades de atuação conjunta do trade, tirando do governo o papel 
exclusivo de promoção e divulgação dos produtos disponíveis. 

“Aí depois fica falando mal do guia, entendeu? ‘Brasília não tem guia!’ Porque 
não viu o guia. Lá no Aeroporto tinha que ter uma distribuição de folhetos 
onde se dirigir: agências e guias de Turismo. Mas, assim, não um CAT jogado 
num lugar que você não enxerga. Um CAT onde se desembarca. ‘Pegue aqui 
o seu folheto.’ Nem que isso fosse subsidiado pelas agências e pelos guias. 
Não precisa ser o governo. O governo não precisa ser o papai de todo mundo. 
E lá, os patrocínios. Tal, tal, tal. Você pode se dirigir a essas agências, a esses 
guias. Ele pode tomar o seu táxi, ele vai lá de táxi, ele vai poder optar. Ele vai 
poder optar, não tem problema, mas ele vai ter acesso.”

“Você não tem um centro de atendimento, não tem como dar informação. Aí 
chega um turista, ‘– Eu quero um guia.’ Aonde que ele vai procurar um guia? 
Eu quero um, eu quero um hotel, não tem nenhum.”

A possibilidade dos guias de Turismo, segundo sua própria percepção, é de serem agentes 
catalisadores dos serviços oferecidos pelo trade em geral, atuando como parceiros mútuos de 
uma comercialização mais eficiente de todos os serviços. Mas para isso, seria necessário promo-
ver uma aproximação mais concreta desses profissionais com a cadeia produtiva do Turismo. 

“Ah, é algum mecanismo assim que possa juntar todos esses serviços turísticos, 
todos estes prestadores de serviços turísticos para falar uma linguagem só, ou ter 
uma maior integração, proporcionar uma maior confiança de estar oferecendo 
aquele hotel porque ele realmente tem um serviço legal, sabe? Se for falar em 
termos de guias, não sei se fazer um workshop e levar os guias para conhecer 
as instalações dos hotéis, para ver como é o serviço e, ao mesmo tempo, os 
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hoteleiros estarem vendo aquele guia interessado e poder ter o seu contato. 
Então, é começar a juntar mesmo esse pessoal que presta serviço para ter uma 
fala comum, sabe?” 

“Eu vejo como algo bom. Bom, por quê? Não porque eu estou trabalhando, 
não porque eu estou ganhando, mas é bom para todo mundo, é bom para 
todo o prédio, é bom para cidade, é bom [...] para as pessoas, por exemplo, 
a pessoa que vende uma água de coco, digamos, é bom para essa pessoa, 
é bom para o pequeno empreendedor, é bom na economia, traz economia 
para a cidade. Então, todos se beneficiam com o Turismo, com o turista, [...]”

“Não, não acho que estamos bem unidos. Porque a gente não tem muito 
contato, somos terceirizados, eles entram em contato com o nosso sindicato, 
mas eu acho que isso aí fica devendo também.”

“Eu acho que precisa de mais integração. Não tem muita... Eu acho que cada 
um quer o seu quinhão e não pensa, não avalia que, para cada um ter o seu, 
tudo tem que funcionar igual, todo mundo, um depende do outro. Então, vem 
o taxista que faz o serviço do guia, vem de vez em quando, mas isso é rara-
mente, porque são poucos os que podem fazer o serviço de taxista, aí vem o 
cara lá do... Se cada um ficasse no seu lugar e fizesse e desse o devido valor a 
cada meio [...] eu acho que falta muito uma reunião, uma integração, a gente 
até participa desse grupo gestor que está tendo aí, têm vários grupos pró-Copa, 
justamente tentando articular isso daí, mas precisa de uma integração e de 
valorização de cada ponto. Eu acho que são poucas as pessoas que pensam 
que o guia seria importante. Acham que qualquer um poderia fazer o papel 
do guia, que qualquer um pode chegar e mostrar a cidade e vender a cidade, 
não é assim que funciona.” 

No que diz respeito a outros serviços relacionados ao Turismo, há o indicativo quanto 
à necessidade de promover uma qualificação ou uma padronização dos preços cobrados 
pelos empreendedores individuais, autônomos, especificamente, dos ambulantes. Tam-
bém foram apontadas, nas falas os elevados preços cobrados pelos souvernirs e produtos 
comercializados por artesãos na feira da Torre de TV e outros pontos. 

“Na Praça dos Três Poderes ficam uns ambulantes e às vezes a gente vê que 
eles vendem um produto para um cliente, se for mais simples, por um preço, 
se eles vêem um cliente com outro estilo, eles aumentam o preço; eu não 
acho isso correto, sinceramente eu não acho isso correto.”

Por fim, o papel das instituições de ensino do DF também surge na fala dos guias, segundo 
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uma percepção que vai além da função de ensino e qualificação, mas que abarca a im-
portância da constante pesquisa e oferta de informações e dados que orientem o planeja-
mento e o direcionamento do desenvolvimento turístico no DF.

“Ah, eu acho muito válido esse tipo de enquete que vocês estão fazendo, porque 
só assim dá para entender, ter um panorama do que acontece. Porque fala-se 
muito em Turismo, as pessoas leigas têm uma ideia muito glamourosa do Tu-
rismo, e não é bem assim. Todo mundo acha, ‘– Ah, vou estudar Turismo, o 
ecoturismo é lindo, que bonito, você é guia de Turismo e tudo...’ Turismo é tudo 
de bom (risos) no imaginário das pessoas. Acho muito válido entender todo esse 
universo, o que que está acontecendo, é muito válida a iniciativa dessa pesquisa.” 

7.8.3.3 O QUE OS AGENTES QUE SE RELACIONAM À CADEIA PRODUTIVA  
 DO TURISMO NACIONAL FALAM SOBRE OUTROS SERVIçOS  
 RELACIONADOS AO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

O reconhecimento da necessidade de investimentos em capacitação de pessoal para 
atendimento especializado e de qualidade em todas as áreas, não apenas da cadeia pro-
dutiva de Turismo, mas em geral, é constante na fala de praticamente todos os agentes 
entrevistados. Nas faltas, nota-se que a falta de qualificação da mão de obra relacionada 
ao atendimento de turistas é frequente. 

“É, não há uma preocupação em preparar a mão de obra, não há uma pre-
ocupação com a infraestrutura da cidade, com os hotéis. Eu acho que ainda 
é tudo muito amador, o que contrasta com a beleza da cidade e com os mo-
numentos tão interessantes e com a história de Brasília. Eu acho que os ges-
tores de políticas públicas, os administradores, deveriam dar mais atenção ao 
potencial turístico da cidade, treinar a mão de obra, melhorar a infraestrutura 
e tornar a cidade palatável para quem vem visitá-la, fazer com que a pessoa 
que conheceu Brasília tenha vontade de voltar à cidade.”

“A primeira e a mais importante política pública que deveria ser implemen-
tada deveria ser a de qualificação da mão de obra. Brasília é extremamente 
deficiente. Hoje, não só no setor de Turismo; para você contratar uma pessoa 
para fazer um conserto na sua casa, já é uma dificuldade. Para você encontrar 
um profissional qualificado que realmente vai entregar o trabalho que você 
espera, é muito difícil. Hoje, você vai num restaurante, você entra em uma 
loja, a sensação que você tem é que está fazendo um favor em estar lá, que as 
pessoas estão fazendo um favor em lhe atender e não deve ser assim.”
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“O cara que vende a revistinha lá na banca, o taxista, o cara da farmácia, do 
hospital, todos os profissionais, a polícia, seja da PM, do Detran, todo mundo 
que tem algum tipo de envolvimento com o turista, com pessoas, deveria ser 
qualificado, deveria ter uma cartilha, deveria estar sendo informado de que 
forma ele pode investir na cidade. Porque, na realidade, as pessoas falam de 
Copa, Copa são vinte dias de jogos, trinta dias no máximo. Pronto. Agora, o 
quê que fica disso? Qual é o legado que pode ficar desse ensinamento. Des-
sa grande oportunidade que está sendo dada ao Brasil. Então, eu acho que 
é exatamente isso, a gente poder plantar de vez a oportunidade de turistas 
virem aqui, gostarem e começarem a voltar, a ter Brasília como um destino 
turístico preferencial.”

Outro item que surge na fala dos entrevistados diz respeito à necessidade de promo-
ver uma capacitação vinculada a oportunidades de emprego. Capacitar sem apresentar 
oportunidades de inserção no mercado de trabalho do Turismo surge na fala como um 
investimento que pode não surtir os efeitos desejados. 

“Treinar somente e esperar que o outro faça acaba não dando em nada, acaba 
frustrando o próprio treinado que não vai ter serviço para ele, certo? Quantos 
cem números de pessoas já passaram por capacitação, ou jovens que saíram 
de faculdades ou estão ainda em faculdades mas não tiveram? [...] Cadê ele? 
O meu emprego? Cadê minha renda? Não é isso? Então, o que eu acho é que 
tem que ter as políticas fechadas de uma maneira e de outra, e tem como fazer 
isso. Eu volto a dizer que um comercial, uma mídia espontânea que aconte-
ceu agora, feita pela Globo, só citando, mas as outras também fizeram. Teve 
muito mais repercussão positiva do que “X” políticas que aí aconteceram, ou 
projetos etc.”

Também é destacada na fala dos entrevistados a necessidade de cursos de capacitação 
específicos para policiais, atendentes em atrativos turísticos – principalmente os adminis-
trados pelo poder público –, e qualificação para o mercado internacional. 

“Informação que eu digo é um curso, vamos dizer, que mostrasse para o poli-
cial, para a pessoa que está trabalhando diretamente com o Turismo, a respei-
to da cidade, porque às vezes o policial não tem essa noção da grandiosidade 
que a cidade pode oferecer. E aí, informar esse policial é, talvez, a grande 
carta do baralho, o grande naipe, a questão do idioma, qualificá-lo quanto 
à questão do idioma, inglês, espanhol, que são os mais falados no mundo.”

“Tem que se investir arrumando os nossos próprios, fazermos novos museus, 
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e também treinando esses guias de primeira linha que saibam atender bem as 
pessoas e que contem a verdadeira história.”

“E vejo algumas dificuldades. Nós temos um quadro de profissionais ainda 
não tão bem preparados para receber os turistas, principalmente os turistas 
de nível internacional e de classe A. Eu acho que há que se fazer uma qualifi-
cação muito forte em todos os agentes do Turismo receptivo.” 

A capacitação da mão de obra não deveria estar desvinculada de um planejamento do 
Turismo no DF – que também apresenta potencial de crescimento e pode ser considera-
da como uma oportunidade de maior investimento na região –, e da promoção de uma 
maior estruturação e comercialização do destino DF e cidades do Entorno como um todo. 

“Olha, quem trabalhar com capacitação de mão de obra, quem trabalhar 
com o planejamento turístico, com todos os setores, para setor público, para 
os municípios em volta e também para a iniciativa privada vai ter um bom 
caminho aí para trilhar, porque eu acho que o que pega aí no Turismo de 
Brasília ainda é isso.”

“Diria também que nós temos um grande desafio na área da qualificação da 
mão de obra. O Turismo é uma atividade que impacta diretamente em diver-
sas profissões, em mais de 50 profissões, e que exige um contato quase que 
permanente da pessoa com o turista, e em função de todas essas coisas, exige 
uma qualificação permanente na área de hotelaria, na área de gastronomia, 
na área de línguas, na área de transporte, especialmente na área de táxi, tam-
bém de transportes coletivos adequados, próprios para os espaços turísticos, 
para as atividades turísticas e também uma maior articulação com as cidades 
do Entorno do Distrito Federal.”

Promover articulação e integração entre todos os agentes relacionados à cadeia produti-
va do Turismo parece ser ponto de congruência entre os agentes ouvidos. Brasília já teria 
avançado consideravelmente nos últimos cinco anos, devido ao fato de fazer parte dos 65 
destinos indutores. Esse ponto parece reforçar a ideia de que o investimento em um plano 
de desenvolvimento turístico para o Distrito Federal amenizaria o que eles apresentam 
como “instabilidade institucional” ou desarticulação entre esses agentes responsáveis por 
toda a cadeia. 

“A gente mora na cidade que é real, a cidade das pessoas que estão produ-
zindo, trabalhando, criando os seus filhos, toda aquelas coisas simples do 
cidadão comum e do cidadão que gosta dessa cidade, porque a despeito de 
todos os problemas, Brasília é uma cidade que eu diria, pelas suas caracterís-
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ticas, e como ela foi criada, com uma grande mobilização de pessoas de todas 
as regiões do Brasil, Brasília, de alguma forma, ela representa uma síntese do 
que é o povo brasileiro.”

“[...] eu acho que uma das grandes deficiências hoje de Brasília é a falta de 
uma política de Turismo construída conjuntamente pelo governo, o trade tu-
rístico e a sociedade, e um conselho de Turismo que contribua na formulação 
dessa política e acompanhe sua execução, no âmbito do Distrito Federal.”

“A política voltada só assim para polos de desenvolvimento de Turismo, en-
fim, crescimento, capacitação etc, só ela desconectada do resto não produz 
efeitos. Não adianta, é lógico que treinar vem em primeiro plano, mas não 
adianta nada treinar e não despertar o desejo de quem queira vir para cá. Ou 
seja, de que adianta treinar e capacitar um sem número de pessoas para bem 
receber, se eu não vou receber ninguém, se ninguém vem, certo? Então, o 
que acontece hoje é essa desconexão total. Você não tem projeto com este 
link do começo ao fim. Então, as entidades também ficam cerceadas até um 
determinado limite, o meu lado é treinar, minha obrigação é capacitar, e aí 
o resto que faça a outra função, e nisso é que traz o grande problema para o 
Turismo de Brasília e acredito que para outros lugares.”

A falta de articulação política do trade turístico do DF, bem como a falta de um plano 
de desenvolvimento integrado e consolidado na região, são apontados na fala dos entre-
vistados como algo que precisa ser trabalhado para a promoção e o desenvolvimento de 
atividades turísticas mais sustentáveis na região. 

“O segmento do Turismo, até pelo perfil de Brasília ser uma cidade de servi-
ços, tem uma importância muito grande na economia da cidade, o setor de 
bares e restaurantes, o setor de hotelaria, enfim, o setor de eventos, só que 
esse segmento é pouco articulado, politicamente. Por exemplo, a bancada do 
Distrito Federal nesses quatro anos, salvo engano, apresentou duas emendas ape-
nas para a área de Turismo no Distrito Federal, uma delas, apenas, foi execu-
tada. [...] Então, eu acho que se poderiam começar a resolver esse problema 
com a implementação de um conselho de Turismo do Distrito Federal, que 
definiria, com a participação de toda a sociedade, uma política de Turismo e 
acompanharia a execução dessa política, independente dos governos.”

Por fim, no que diz respeito a outros serviços, destaca-se na fala de alguns entrevistados 
o papel e a importância dos serviços prestados pelos guias de Turismo do DF, com desta-
que a uma maior qualificação e articulação desses profissionais com o trade. 
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“Você ver Brasília com os olhos de um guia é outra coisa. Mas há a questão 
que o guia e a agência ficam ali naquela briga que nunca termina. Então, os 
restaurantes acabam falando assim, “– Eu estou sempre lotado, não preciso 
de vocês, vocês podem trabalhar do jeito que vocês quiserem, eu estou sem-
pre lotado mesmo.” Porque o mercado de Brasília dá esse suporte a ele.”

“Muitas vezes, quando eu estava trabalhando para a Unesco, fiz um diag-
nóstico dos centros culturais e museus do DF, e ficava escutando os guias, 
principalmente na Praça dos Três Poderes dizendo barbaridades, coisas que 
não tinham nada que ver com a realidade, romanceando e inventando coisas. 
Então, isso me assustava muito, porque o estrangeiro sai com ideias da cabeça 
desse guia e não ideias reais da história dessa cidade e do nosso País, porque 
nós somos também palco da história nacional. Então, eu acho que tem que 
existir uma convergência muito grande em todas as áreas, para que a gente 
possa realmente ter um trabalho sério e consistente.”
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A parte III do presente volume foi pensada como fechamento deste documento. Nela 
consiste uma análise do setor Turismo no Distrito Federal, extraída da construção de uma 
série de informações coletadas de fontes secundárias e primárias (Parte I e Parte II), que 
representam perspectivas dos diferentes agentes envolvidos no setor do Turismo no DF. 

Para tanto, foi realizado um processo de conformação e sistematização de informações 
contextualizadas sobre o setor, levando-se em conta as principais determinantes do ambien-
te interno do Turismo, de modo a fornecer conhecimento mais amplo à tomada de decisões.

Esse processo resultou em 1.085 informações referentes ao setor Turismo, que foram 
classificadas conforme o seu teor em pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, 
variáveis definidas como Análise SWOT (Silveira, 2001: 214). Esta ferramenta objetiva 
monitorar os ambientes externos e internos que se relacionam com o objeto avaliado58.

As informações sistematizadas – referentes ao ambiente interno ao Turismo do DF foram 
contextualizadas a partir de classes e subclasses de atividades econômicas definidas pela 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),  uma classificação59 desenvolvi-
da sob a coordenação do IBGE, de forma compatível com a International Standard Indus-
trial Classification (ISIC). 

Durante a análise, do total de 1.085 informações indicadas acima, foi constatado que 
144 configuram-se como pontos fortes, representando 13% do total da análise; enquanto 
240 são consideradas pontos fracos do setor, correspondendo a 22% do total. Embora a 
identificação de pontos fracos possa indicar, a priori, vulnerabilidade interna ao setor, é 
importante observar que esses podem, ainda, ser potencialmente oportunidades de inves-
timentos para expansão e ampliação do Turismo no DF.

As oportunidades obtidas inicialmente por esta análise representam 666, o equivalente a 
62% do total; quanto às ameaças, essas apontam para apenas 25 unidades, o que corresponde 

58 KOTLER, P. Administração e Marketing, 12ª ed. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2006. Pg 50.
59 Para maiores informações, recomenda-se consulta no sítio eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/.

8
consIdeRAÇões FInAIs
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a aproximadamente 3% das informações observadas no Relatório. Essas informações po-
dem ser melhor visualizadas no Gráfico 8.57, que apresenta a frequência de variáveis do 
Relatório Setorial.

gráFiCo 8.57 – FreQuênCia das variáveis na análise do relatório setorial
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Gráfico 8.57 – Freqüência das variáveis na análise do Relatório Setorial 

 
 Fonte: CET-UnB, 2010. 

 

No que tange a classificação da CNAE, observa-se uma freqüência de 22,26% das 
informações na categoria artes, cultura, esporte e recreação; seguida de: 
administração pública, defesa da seguridade social (15,9%); informação e 
comunicação (11,3%); construção (10,8%);  educação (10,8%); transporte, 
armazenagem e correio (10,5%); alojamento e alimentação (6%); atividades 
administrativas e serviços complementares (4,9%); indústrias de transformação (2,4%); 
saúde humana e serviços sociais (2,3%);  e, agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (1,7%). 

Tendo em vista as informações que se inserem em outras categorias da CNAE, que 
não as acima mencionadas, somam 1,5%, identificadas como “outros”: água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e descontaminação; atividades imobiliárias; outras 
atividades e serviços; atividades profissionais, científicas e técnicas; organismos 
internacionais e outras instituições extraterritoriais (Gráfico 8.58).  
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No que tange à classificação da CNAE, observa-se uma frequência de 22,26% das infor-
mações na categoria artes, cultura, esporte e recreação; seguida de: administração públi-
ca, defesa da seguridade social (15,9%); informação e comunicação (11,3%); construção 
(10,8%); educação (10,8%); transporte, armazenagem e correio (10,5%); alojamento e 
alimentação (6%); atividades administrativas e serviços complementares (4,9%); indústrias 
de transformação (2,4%); saúde humana e serviços sociais (2,3%);  e, agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca e aquicultura (1,7%).

Tendo em vista as informações que se inserem em outras categorias da CNAE, que não 
as acima mencionadas, somam 1,5%, identificadas como “outros”: água, esgoto, ativida-
des de gestão de resíduos e descontaminação; atividades imobiliárias; outras atividades e 
serviços; atividades profissionais, científicas e técnicas; organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais (Gráfico 8.58). 
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gráFiCo 8.58 – FreQuênCia das variáveis identiFiCadas  
no estudo setorial por Categoria da Cnae
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Gráfico 8.58 – Frequência das variáveis identificadas no Estudo Setorial por categoria da CNAE 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 

 

A indicação das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças extraídas desta 
análise do setor é apresentada a seguir, de modo a construir subsídios para 
realização da última etapa deste projeto: o Estudo de Identificação de Oportunidades 
de Investimento para o Setor de Turismo no Distrito Federal. O resultado deste 
cruzamento de informações envolverá o monitoramento do ambiente externo 
(oportunidades e ameaças) e o ambiente interno (pontos fortes e pontos fracos) 
relacionados ao objeto avaliado, sendo exposto conforme as seções de atividades 
econômicas da CNAE identificadas na análise do ambiente externo do turismo no DF. 

 

8.1 Artes, cultura, esporte e recreação 
De acordo com informações da CONCLA, a seção artes, cultura, esporte e recreação, 
comporta ampla variedade de atividades “destinadas a satisfazer os interesses 
culturais, de entretenimento e recreativo da população”.  O incentivo, a promoção e a 
valorização da cultura são imprescindíveis para o turismo, e apresenta no DF amplas 
possibilidades de investimentos.  

Nesta categoria, foram observados, em sua maioria, oportunidades, que 
representam 61% do total de informações extraídas da análise. Os pontos fortes 
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A indicação das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças extraídas desta 
análise do setor é apresentada a seguir, de modo a construir subsídios para a realização da 
última etapa deste projeto: o Estudo de Oportunidades de Investimentos em Turismo no 
Distrito Federal. O resultado desse cruzamento de informações envolverá o monitoramento 
do ambiente externo (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno (pontos fortes e pon-
tos fracos), relacionados ao objeto avaliado, sendo exposto conforme as seções de ativida-
des econômicas da CNAE, identificadas na análise do ambiente externo do Turismo no DF.

8.1 ARTes, culTuRA, esPoRTe e RecReAÇÃo

De acordo com informações da Concla, a seção artes, cultura, esporte e recreação, 
comporta ampla variedade de atividades “destinadas a satisfazer os interesses culturais, 
de entretenimento e recreativo da população”.  O incentivo, a promoção e a valorização 
da cultura são imprescindíveis para o Turismo e apresenta no DF amplas possibilidades de 
investimentos. 

Nesta categoria, foram observados, em sua maioria, oportunidades, que representam 
61% do total de informações extraídas da análise. Os pontos fortes correspondem a 23%, 
seguidos de 14% de pontos fracos e 2% de ameaças (Gráfico 8.59).
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gráFiCo 8.59 – artes, Cultura, esportes e reCreação
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correspondem a 23%, seguidos de 14% de pontos fracos e 2% de ameaças (Gráfico 
8.59). 

Gráfico 8.59 – Artes, cultura, esportes e recreação 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 

 

Tanto em nível nacional quanto em âmbito distrital, há importantes promotores do 
desenvolvimento relacionados a artes, cultura, esporte e recreação, tais como o 
Ministério do Turismo, o Ministério da Cultural, o IPHAN e a Fundação Palmares, o 
Ministério dos Esportes, as Secretarias distritais ligadas aos esportes e a cultura, entre 
outros. Todas essas instituições congregam em suas pastas programas e projetos que 
podem beneficiar atividades ligadas a esta seção de atividades econômicas, conforme 
exposto na Parte I, possibilitando oportunidades de desenvolvimento e inovação no 
DF de um modo geral, e em especial do setor turismo, que se beneficia diretamente 
com investimentos em artes, cultura, esporte e recreação para a população. 

Desse modo,há oportunidades diante das possibilidades de apoio institucional ao 
setor, indicadas pela captação de importantes eventos, tais como os Jogos Militares 
de 2011, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 
2012, a Captação da Copa das Confederações, em 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 
e os Jogos Olímpicos de 2016, que ocorrerá no Rio de Janeiro mas beneficiará o país 
como um todo. 

Como Patrimônio Histórico, capital da República Federativa do Brasil, Destino Indutor 
de Desenvolvimento Turístico, Cidade Sede da Copa do Mundo FIFA 2014, integrante 
de três importantes roteiros turísticos, Brasília é definitivamente uma cidade visada 
em termos turísticos. Neste contexto, os grandes eventos captados para a Capital 
Federal tencionam investimentos financeiros para que a cidade esteja pronta para 
atender à demanda esperada.  

 Fonte: CET/UnB, 2010.

Tanto em nível nacional quanto em âmbito distrital, há importantes promotores do de-
senvolvimento relacionados a artes, cultura, esporte e recreação, tais como o Ministério 
do Turismo, o Ministério da Cultura, o IPHAN e a Fundação Cultural Palmares, o Ministério 
dos Esportes, as secretarias distritais ligadas aos esportes e a cultura, entre outros. Todas 
essas instituições congregam em suas pastas programas e projetos que podem beneficiar 
atividades ligadas a esta seção de atividades econômicas, conforme exposto na Parte I, 
possibilitando oportunidades de desenvolvimento e inovação no DF de um modo geral, e 
em especial do Setor Turismo, que se beneficia diretamente com investimentos em artes, 
cultura, esporte e recreação para a população.

Desse modo,há oportunidades diante das possibilidades de apoio institucional ao setor, 
indicadas pela captação de importantes eventos, tais como os Jogos Militares de 2011, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012, a Captação 
da Copa das Confederações, em 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos 
de 2016, que ocorrerá no Rio de Janeiro, mas beneficiará o País como um todo.

Como Patrimônio Histórico, Capital da República Federativa do Brasil, Destino Indutor 
de Desenvolvimento Turístico, Cidade Sede da Copa do Mundo FIFA 2014, integrante de 
três importantes roteiros turísticos, Brasília é definitivamente uma cidade visada em termos 
turísticos. Neste contexto, os grandes eventos captados para a Capital Federal tencionam in-
vestimentos financeiros para que a cidade esteja pronta para atender à demanda esperada. 

A sua importância se traduz em benefícios para a região em que está inserida, mas também 
impulsiona as possibilidades de ampliar o aproveitamento da atratividade turística existente. 
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Esse fato, por si só, é considerado um importante ponto forte para o setor no DF.

Brasília é dotada de importantes atrativos turísticos. Mas alguns deles, devido ao seu 
potencial de maior aproveitamento, merecem destaques. Entre eles estão a Biblioteca 
Nacional, a Praça dos Três Poderes, o Clube do Choro, o Espaço Cultural Contemporâneo 
(ECCO), o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF), o Lago Paranoá, o 
Panteão da Pátria, o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, o Teatro Nacional Cláudio 
Santoro, o Zoológico, entre outros.

As características históricas, culturais, arquitetônicas e paisagísticas fazem com que haja gran-
de potencial de atração relacionado aos atrativos culturais no Plano Piloto de Brasília (RA I). 
Esse potencial pode ser constatado nas falas dos atuais responsáveis pela administração e 
gestão desses atrativos, uma vez que manifestaram durante a pesquisa interesse em receber 
investimentos, diversificar a sua oferta de atrações, e integrar-se a outros projetos do DF, 
inclusive roteiros turísticos. 

Uma observação importante a ser feita é que os atrativos não existem com esta função 
prioritária e/ou exclusiva, mas como função agregada, como, por exemplo, a Biblioteca 
Nacional de Brasília. A consciência desses gestores e administradores em reconhecer sua 
dupla ou tripla função e desejar ampliar esses diversos usos é classificada com um impor-
tante ponto forte em favor do Turismo no DF. 

Um atrativo em especial recebe destaque por ter sido frequentemente citado pelos ope-
radores e organizadores do Turismo nacional, pelos agentes que se relacionam à cadeia 
produtiva do Turismo no DF, pelos guias de Turismo do DF e pelos próprios turistas que 
contribuíram com essa pesquisa: o Lago Paranoá.  Trata-se, segundo as falas dos referidos 
entrevistados, de um dos principais atrativos turísticos do DF, que reúne ao seu redor, cer-
ca de 40 clubes capazes de gerar cerca 10 mil empregos diretos,  que fazem do atrativo 
um importante foco ativo de diversos investimentos. 

Vislumbrando o melhor aproveitamento dos potenciais do Lago Paranoá, bem como a 
diversificação da oferta de atrativos turísticos no DF, foram identificadas como oportunida-
des de investimentos: estímulo a práticas esportivas nos clubes e nos espaços públicos da 
orla, que podem levar à construção de novos espaços para estas atividades e/ou eventos 
a elas relacionadas; dinamização e popularização dos esportes náuticos; desenvolvimento 
de atividades de recreação, consolidando o recurso natural como espaço de lazer dispo-
nível à toda população, e por conseguinte, aos turistas; estruturação e desenvolvimento 
da prática da pesca esportiva, e, em consequência, do Turismo de pesca, de promoção de 
shows, peças de teatro e outras atividades culturais com artistas nacionais e internacionais 
em sua área de influência, seja aproveitando estruturas existentes, como a Ermida Dom 
Bosco ou a Concha Acústica, para citar alguns, seja inovando em estrutura para a realização 



desses e de outros eventos; bem como investimentos em transportes náuticos, em escolas 
de iatismo, náutica, vela e construção de marinas.

Além do Plano Piloto, o Distrito Federal tem outras RAs com grande expressão para 
artes, cultura, esporte e recreação, que podem ser aproveitadas para o Turismo, repercu-
tindo em oportunidades, como é o caso de Brazlândia, Ceilândia, Gama, Lago Sul, Núcleo 
Bandeirantes, Park Way, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. Nesses locais, foram obser-
vados atrativos turísticos com potencialidade para estruturação, ordenamento e comer-
cialização de atividades nos segmentos de Turismo de aventura; Turismo de saúde, com 
destaque ao Turismo de bem-estar; Turismo cultural, com destaque ao místico-religioso e 
ao gastronômico; Turismo de pesca; ecoturismo; e Turismo rural. 

Assim, Brazlândia é a RA que mais possui atrativos naturais, com destacado potencial 
reconhecido para o Turismo de aventura, o Turismo de saúde (bem-estar), o Turismo cul-
tural (místico-religioso e gastronômico), o Turismo de pesca, o ecoturismo, e o Turismo 
rural. Alguns gestores e administradores de atrativos turísticos localizados nesta RA, como 
o Santuário Menino Jesus de Praga, o Grupo Dança de Roda, a Feira Permanente, a Feira 
Alternativa e a Biblioteca Pública destacaram importantes características que a diferen-
ciam das outras RAs, resultando em pontos fortes que podem ser trabalhados a favor do 
Setor Turismo de todo o DF. Um aspecto positivo destacado na pesquisa diz respeito ao 
fato de os atrativos culturais de Brazlândia estarem regularizados com CNPJ, que permite 
acesso a financiamento e compras de materiais. 

Na RA da Ceilândia, atrativos culturais como a Casa do Cantador e o Ceilambódromo, 
bem como atrativos naturais como o Sítio Arqueológico de Ceilândia, o Pesque e Pague 
Fortaleza apontam para possibilidades de investimentos para a construção civil que en-
volvem desde a reforma e manutenção de suas instalações, como nova pintura, troca de 
forro, restauração de palco, piso e banheiros, como estruturação e desenvolvimento de 
equipamentos que permitam uma nova utilização pela população e pelos turistas. O Cei-
lambódromo, por exemplo, destaca-se como um ponto forte dentre os atrativos turísticos 
da RA por possibilitar desfiles de escolas de samba e blocos do DF, tendo a capacidade 
de atrair a abrigar até cerca de cinco mil pessoas com conforto e qualidade, equipado 
com lanchonete, cafeteria, bomboniere e boas instalações sanitárias, abrindo espaço para 
pequenas e microempresas e o empreendedor individual. Cabe salientar que um dos pro-
blemas diagnosticados ao longo da análise setorial foi a ausência de locais para grandes 
eventos no Distrito Federal.

Na RA do Lago Sul, atrativos culturais, naturais e técnicos científicos somam força ao 
destino turístico Brasília, merecendo destaque a Ermida Dom Bosco, o Jardim Botânico, 
a Ponte JK e a Barragem do Paranoá. O Parque Ecológico da Ermida Dom Bosco pos-



sui importante edificação existente em seu interior, além de fornecer a possibilidade de 
maior aproveitamento de sua paisagem, principalmente ao pôr-do-sol, a oportunidade de 
desenvolvimento de trilhas interpretativas, a disseminação da educação ambiental e da 
prática de esportes náuticos, entre outros aproveitamentos, que, no entanto esbarram em 
uma estrutura e manutenção que beira ao estado de abandono. O Jardim Botânico também 
apresenta possibilidades de maior utilização tanto no quesito educação ambiental e trilhas 
interpretativas, como em atividades inovadores vinculadas ao tema meio ambiente. 

Com 38,5 km de Brasília, Planaltina é a mais antiga das regiões administrativas do Distri-
to Federal, existente de 1917.  Abriga um importante atrativo turístico cultural, o templo 
espiritual Vale do Amanhecer. O local é alvo de procura, inclusive por turistas estrangeiros, 
motivados em conhecer seus rituais e sua arquitetura original. Segundo o responsável, há 
possibilidades de inserção do atrativo em roteiros turísticos estruturados e comercializados 
por agências de Turismo locais, nacionais e internacionais, oferecendo possibilidades de 
investimento vinculadas a essa estruturação para diversas empresas e empreendedores 
individuais.

Contudo, observa-se que a atratividade existente em Brasília não vem sendo aproveitada 
em seu potencial, principalmente por diversas Regiões Administrativas de seu complexo 
urbanístico. Foi constatado no Relatório Setorial a concentração espacial de atrativos no 
Plano Piloto, conforme destaque no Gráfico 8.60, que apresenta a distribuição espacial 
da oferta turística por categoria no Distrito Federal, com base nos dados da Base Cadas-
tral do Centro em Excelência em Turismo (CET/UnB, 2010). O baixo aproveitamento e o 
reconhecimento de atrativos turísticos em áreas periféricas apontam para um ponto fraco 
do setor no DF.
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gráFiCo 8.60 – distriBuição espaCial da oFerta turístiCa  
por Categoria no distrito Federal

Fonte: Base Cadastral. CET/UnB, 2010.

Uma das principais ameaças identificadas neste volume que pode ser associada à se-
ção de artes, cultura, esporte e recreação, foi identificada na fala dos guias de Turismo 
entrevistados no momento em que destacam que a diversidade e a riqueza de atrativos 
turísticos de Brasília muitas vezes não chega aos olhos do turista. Segundo as falas, o turis-
ta muitas vezes chegam a Brasília com a impressão de que o destino não fornece muitas 
atividades, sendo suficiente visitá-lo em poucos dias (um ou dois dias). Segundo eles, a 
visão do turista quando chega à Capital Federal não estaria ligada diretamente às belezas 
arquitetônicas e/ou históricas, mas sim ao sentimento de um lugar de poder, hierarquia, 
corrupção, política e distanciamento.

Essa situação pode ser constatada também na fala dos turistas entrevistados em 2008. 
Estes declararam que os atrativos turísticos da cidade mereceriam maiores destaques e 
investimentos, com especial atenção aos atrativos naturais, aos eventos, à cultura, à oferta 
de city tours, às atividades noturnas, dentre outros.
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8.2 AdmInIsTRAÇÃo PúBlIcA, deFesA dA seGuRIdAde socIAl

Outra seção de destaque na análise com relação às oportunidades de investimentos em 
Turismo diz respeito à administração pública e à defesa da seguridade social, com 65% do 
total de informações identificadas, relacionadas à essas áreas. Já os pontos fracos e amea-
ças correspondem a 13%, seguidos de 9% de pontos fortes (Gráfico 8.61).

gráFiCo 8.61 – administração púBliCa, deFesa da seguridade soCial
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em turismo diz respeito à administração pública e à defesa da seguridade social, com 
65% do total de informações identificadas, relacionadas à essas áreas. Já os pontos 
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8.61). 

 
Gráfico 8.61 – Administração pública, defesa da seguridade social 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 

 

Foram identificados pontos fortes tanto a nível nacional quanto a nível local. Em 
nível nacional o destaque vai para a gestão do Ministério do Turismo, feita com base 
em um modelo iniciado em 2003 pelo MTUR. Esse modelo foi regulamentado em 
2008 pela Lei Geral do Turismo. Cabe um destaque também para outros Ministérios 
que possuem em seu bojo programas e projetos que podem beneficiar direta e 
indiretamente o setor turismo no Brasil, tais como o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; o Ministério da Ciência e Tecnologia; o Ministério da 
Cultura; o Ministério da Educação; o Ministério de Ciência e Tecnologia; e, o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Em nível local, podem ser destacadas as ações de outras instituições, não diretamente 
relacionadas ao turismo, mas que também vem desempenhado um papel de 
promotor ao desenvolvimento de atividades correlatas, tais como: a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Distrito Federal; a Secretaria de Cultura do Distrito Federal; a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; a Secretaria 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

No que tange às políticas públicas, foram identificados pontos fortes tanto em nível 
federal quanto em nível distrital. Em nível federal, o destaque vai para a gestão do Minis-
tério do Turismo, feita com base em um modelo iniciado em 2003. Esse modelo foi regu-
lamentado em 2008 pela Lei Geral do Turismo. Cabe um destaque também para outros 
ministérios que possuem em seu bojo programas e projetos que podem beneficiar direta 
e indiretamente o Setor Turismo no Brasil, como: o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; o Ministério da Ciência e Tecnologia; o Ministério da Cultura; o Ministério 
da Educação; e o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Em nível distrital, podem ser destacadas as ações de outras instituições, não diretamente 
relacionadas ao Turismo, mas que também vêm desempenhando um papel de promotor 
ao desenvolvimento de atividades correlatas, como: a Secretaria de Ciência e Tecnologia; 
a Secretaria de Cultura; a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; a Secre-
taria de Estado de Educação; a Secretaria de Estado de Esportes; a Secretaria de Estado 
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de Obras; a Secretaria de Estado de Trabalho e o CREA-DF, que vem apresentando uma 
preocupação com o Setor Turismo no DF, e, em função disso, pretende formar o Comitê 
Organizador Local a fim de promover maior interação com a sociedade e transparência 
no uso da verba pública para a Copa do Mundo de 2014. 

As ameaças residem no fato de a atividade turística ter sido regulamentada por um com-
plexo conjunto de normas que dispõem sobre sua operação e funcionamento, mas, sem 
uma sistemática que as articule e as integre. Isso se deve ao fato de que, devido ao caráter 
multifacetado do Turismo, a regulamentação é algo que apresenta grande dificuldade, 
permeando um arcabouço de difícil entendimento e aplicação.  Esse aspecto se desdobra 
em diversos destinos turísticos, inclusive no Distrito Federal, onde as instituições que tra-
tam do Turismo possuem pouca coordenação mútua. No âmbito federal, são observados 
os seguintes desdobramentos que ilustram essa ameaça:

 Pouca integração entre as diferentes esferas de governo e entre os setores público e 
privado;

 Frágil participação das instâncias de governança no processo de gestão;
 Carência de maior articulação por afinidades e de organização por categorias de ati-
vidade por parte das entidades que compõem o Conselho Nacional de Turismo;

 Carência de planos diretores de Turismo em Estados e Municípios;
 Colegiados municipais com organização inscipiente e participação limitada; 
 Carência de referências de planejamento e gestão para o Turismo em todas as escalas 
sociais, considerando que poucas localidades possuem políticas ou planos específicos 
para o setor;

 Inexpressividade de orçamentos estaduais e municipais do Turismo, frente às deman-
das do setor.

 Em nível distrital, é visto uma grande descoordenação do setor muito em função da ins-
tabilidade política que se instaurou no DF no ano de 2010. Essa descoordenação tem ge-
rado pontos fracos que devem ser trabalhados com urgência para redução, minimização, 
antes que atrapalhem ou gerem efeitos adversos ao desenvolvimento do Turismo no DF. 
Grande parte desses pontos fracos é referente ao planejamento para a Copa do Mundo 
de 2014, podendo ser citados que:

 Não se sabe ao certo quantos eventos, obras e empreendimentos estão projetados 
para a realização da Copa do Mundo de 2014;

 Não há previsão de quantos turistas irão chegar ao Aeroporto de Brasília para a Copa 
do Mundo de 2014

 Não estão definidas estratégias para a implantação de um sistema de transporte inte-
grado para transportar turistas.
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 Não há rede hoteleira suficiente para a demanda da Copa do Mundo de 2014
 Não há revisão de como será feita a segurança das delegações (nos percursos e nos hotéis).
 Falta visão do MPU e TCU com relação à função de apoio, participação e captação 
de eventos por parte dos órgãos promotores do Turismo no DF.

Como oportunidade identificada está o consenso quanto à importância de um plano de 
desenvolvimento integrado e consolidado, algo que precisa ser trabalhado para a promo-
ção e o desenvolvimento de atividades turísticas mais sustentáveis na região. Necessidade 
de apoio, principalmente por parte do governo, para financiamento e desenvolvimento 
de projetos sociais relacionados ao Turismo, que envolvam não apenas o Terceiro Setor, 
mas o poder público e o setor privado.

Necessidade de maior participação de órgãos públicos e do Terceiro Setor no trade tu-
rístico. É necessário que essas instituições incentivem o desenvolvimento do Turismo local 
e promovam novos investimentos no setor. Para tanto, a estruturação dos atrativos poderia 
ser promovida pelo governo, ou até terceirizada ao setor privado. 

Uma das principais razões para o baixo aproveitamento dos atrativos e dos potenciais 
turísticos da região seria o fato de não existir articulação política e um órgão com compe-
tência para tratar da elaboração de um plano concreto de desenvolvimento turístico e de 
ações para o fortalecimento do setor.

8.3 InFoRmAÇÃo e comunIcAÇÃo 

Para o segmento informação e comunicação, foram observadas, em sua maioria, opor-
tunidades voltadas ao Setor Turismo, representando 63% do total. Já os pontos fracos cor-
respondem a 28%, seguidos de 7% de pontos fortes e 2% de ameaças declaradas.
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gráFiCo 8.62 – inFormações e ComuniCação
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Gráfico 8.62 – Informações e comunicação 

 
Fonte: CET-UnB, 2010. 

Como ameaça, os agentes que se relacionam à cadeia produtiva do turismo 
identificaram a falta promoção de uma divulgação externa do potencial de Brasília e 
um apoio mais dirigido ao empresariado local envolvido com o turismo. O Mtur 
deveria promover, divulgar os roteiros, atividades e história do destino 
principalmente para o turista internacional, de acordo as opiniões dos Guias de 
turismo. 

Em termos de comunicação é importante citar as iniciativas do Governo Federal na 
implementação do Sistema de Informação em Turismo, baseado em constantes 
pesquisas em turismo que retroalimentem o governo, o mercado e a população em 
geral. Trata-se de um ponto forte do setor.  

Em nível distrital, pode-se citar o Programa Promoção nacional e internacional do 
produto turístico de Brasília, que visa promover e divulgar o potencial turístico da 
cidade e consolidar a imagem de Brasília como potencial junto aos principais 
mercados internos e externos emissores de turistas.  

Outro ponto forte é que a SETUR-DF herdou da extinta BRASILIATUR quatro CATs, 
sendo um no Museu da República e três nos setores hoteleiros norte e sul. Contudo, 
desses CATS Apenas o CAT do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente 
Juscelino Kubitschek está funcionando  de forma provisória. Segundo a SETUR-DF 
não há como precisar uma data específica para abertura dos CATs, aspecto que 
representa um ponto fraco do setor. 

Outro aspecto referente à informação foi bastante citado na Pesquisa Setorial: a falta 
de divulgação de Brasília enquanto destino turístico e seus atrativos. Alguns agentes 
acreditam que a baixa comercialização do destino Brasília ocorre em função da baixa 
divulgação do destino. Por sua vez, a  baixa procura por parte da demanda dificulta a 

Fonte: CET/UnB, 2010.

Como ameaça, os agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo identifica-
ram a falta da promoção de uma divulgação externa do potencial de Brasília e um apoio 
mais dirigido ao empresariado local envolvido com o setor. O MTur deveria promover, 
divulgar os roteiros, atividades e história do destino principalmente para o turista interna-
cional, de acordo as opiniões dos guias de Turismo.

Em termos de comunicação é importante citar as iniciativas do Governo Federal na 
implementação do Sistema de Informação em Turismo, baseado em constantes pesquisas 
que retroalimentem o governo, o mercado e a população em geral. Trata-se de um ponto 
forte do setor. 

Em nível distrital, pode-se citar o Programa Promoção Nacional e Internacional do Pro-
duto Turístico de Brasília, que visa promover e divulgar o potencial turístico da cidade e 
consolidar a imagem de Brasília junto aos principais mercados internos e externos emis-
sores de turistas. 

Outro ponto forte é que a Setur-DF herdou da extinta Brasiliatur quatro CATs, sendo um 
no Museu da República e três nos setores hoteleiros norte e sul. Contudo, desses CATs, 
apenas o do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek está fun-
cionando de forma provisória. Segundo a Setur-DF não há como precisar uma data espe-
cífica para abertura dos CATs, aspecto que representa um ponto fraco do setor.

Outro aspecto referente à informação que foi bastante citado na Pesquisa Setorial: a falta 
de divulgação de Brasília enquanto destino turístico e seus atrativos. Alguns agentes acreditam 
que a baixa comercialização do destino Brasília ocorre em função da baixa divulgação do 
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destino. Por sua vez, a baixa procura por parte da demanda dificulta a comercialização e 
manutenção de produtos do destino Brasília disponíveis nas vitrines das grandes operadoras. 

Na visão de alguns agentes, a forma como Brasília estaria sendo comercializada acabaria 
por prejudicar o comércio e a satisfação dos turistas que visitam a Capital. Para esses, a  in-
cansável tarefa das agências de Turismo em todo País, de vender os roteiros de sol e praia, 
dificulta a ampliação da atividade em locais como Brasília. Outro aspecto problemático é 
a falta de divulgação dos diversos atrativos de Brasília, que  faz com que a Capital Federal 
seja encarada como um local de “negócios”, tendo em vista que as agências de Turismo 
do Brasil não vendem de forma correta o destino Brasília. 

Um dos aspectos observados pelos turistas é a ausência de informação e preço alto, 
principalmente dos eventos culturais. Há dificuldade em obter informações através de 
folders, flayers, propagandas, programações diversificadas com horários, oportunidades 
de lazer na cidade

Como resultado dessa falta de divulgação, observa-se, também, o pouco conhecimento 
acerca da oferta de lazer e entretenimento existentes no DF por parte dos operadores e 
organizadores do Turismo nacional.

Apesar de ser um importante atrativo turístico, a Ermida Dom Bosco no Lago Sul enfren-
ta problemas. Segundo o responsável, esse local está carente de equipamentos básicos, 
como uma sede administrativa, vigilância e material informativo.

Constatou-se que os atrativos culturais de Brazlândia não estão sendo divulgados como 
atrativos turísticos. Há necessidade de desenvolver canais para melhorar a comunicação 
com o público. 

A Fagama, no Gama, é um evento que não está sendo bem divulgado e comercializado 
por nenhuma agência de Turismo ou operadora, tampouco está inserido em nenhum ro-
teiro turístico pelas principais agências do DF.

Dentre os atrativos naturais de Sobradinho estão a Fazenda Recreio Mugy, Rancho Cana-
brava, Restaurante Trem da Serra, Haras Bela Vista, Fazenda Velha e RM Fazenda Hotel. No 
geral, todos esses locais estão inseridos no roteiro rural. Contudo, não são comercializados 
por agências turísticas e enfrentam vários problemas, tais como falta de visitação, pouca ou 
má divulgação, dificuldades de acesso em função de más condições das estradas.

Assim como os atrativos citados, os eventos e as demais atrações turísticas no DF tam-
bém possuem, em geral, deficiências de divulgação. 

A divulgação do destino turístico é reivindicada por todos os agentes como um investimen-
to necessário ao desenvolvimento, não só da atividade turística, mas da própria economia 
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do País.  Como oportunidades para a categoria informação e comunicação foram identi-
ficadas as seguintes:

 Promoção de campanhas de preservação do patrimônio público;
 Necessidade de incrementos na divulgação de Brasília e seus atrativos na própria ci-
dade e em outros Estados;

 Reforçar sempre o que caracteriza a Capital, o planejamento da cidade e sua arquite-
tura diferenciada;

 Necessidade de aprofundamento da divulgação, com a criação e a veiculação de 
materiais informativos e ilustrativos sobre novos e diferentes roteiros na Capital;

 Promover uma nova visão do turista, de Brasília como um local de descanso e lazer, 
além de destino de negócios, eventos e de conhecimento histórico e cultural;

 Necessidade de produzir materiais de divulgação sobre o destino e seus atrativos, e 
veicular em todos os meios possíveis de acesso aos brasileiros e estrangeiros vistos, 
ambos, como turistas em potencial;

 Necessidade de uma quantidade maior de locais com vendas de souvenir e folheteria 
divulgando os atrativos da Capital;

 Reforçar a arquitetura – que já é uma imagem positiva do destino;
 É necessário investimento em divulgação para potencial de desenvolvimento turístico 
em segmentos cultural e cívico;

 Importantes oportunidades de investimentos estariam relacionadas à produção au-
diovisual, literária e à formação de crianças, adolescentes e jovens para o reconheci-
mento da história e da importância da cidade em que vivem;

 Necessidade de desenvolver canais para melhorar a comunicação com o público nos 
atrativos culturais;

 Promoção de campanhas de preservação do patrimônio público;
 Necessidade de incrementos na divulgação de Brasília e seus atrativos na própria ci-
dade e em outros Estados;

 Necessidade de aprofundamento da divulgação, com a criação e a veiculação de 
materiais informativos e ilustrativos sobre novos e diferentes roteiros na Capital;

 Necessidade de implantação de placas de sinalização turística;
 Necessidade de desenvolver mecanismos de divulgação mais eficazes sobre o desti-
no, que alcancem todo o País;

 Necessidade de desenvolver mecanismos de divulgação de roteiros para agências de 
todo País;

 Necessidade de desenvolver mecanismos de divulgação que promovam um maior 
tempo de permanência de turistas na cidade;

 Necessidade de divulgação de eventos, programações, atividades noturnas, inclusive 
para os indivíduos de baixa renda;
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 Necessidade de mais divulgação para eventos culturais e negócios;
 Necessidade de divulgação dos eventos por parte dos hotéis;
 Possibilidade de inovação nos eventos, de utilização de espaços alternativos, pouco 
divulgados, conhecidos ou utilizados;

 Os promotores de eventos poderiam inovar mais, conhecer outros lugares, mudar os 
locais de realização de seus eventos, explorando melhor as possibilidades da cidade;

 Necessidade de uma maior divulgação da oferta hoteleira existente no DF para redu-
zir a baixa ocupação nos fins de semana;

 Necessidade de uma maior divulgação da oferta hoteleira existente no DF para am-
pliar as oportunidades de crescimento no setor;

 Necessidade de melhor divulgação das opções de lazer e entretenimento;
 Falta de conhecimento sobre o DF e articulação com o trade em geral, por parte do 
funcionário dos CATs;

 Possibilidades de divulgar os serviços prestados pelos próprios guias por meio de par-
cerias com CATs;

 Possibilidades de ampliar a divulgação dos serviços disponíveis aos turistas, com pos-
sibilidades de atuação conjunta do trade, tirando do governo o papel exclusivo de 
promoção e divulgação dos produtos disponíveis;

 Necessidade de promover a articulação e integração entre todos os agentes relaciona-
dos à cadeia produtiva do Turismo;

 Necessidade de provisão de postos de reclamação para os turistas; e,
 Investimentos em empresas de locação de veículos é uma garantia de lucratividade 
no DF, devido à carência de transporte público de qualidade e às grandes distâncias e 
tarifas dos táxis.

8.4 consTRuÇÃo

Para o critério de classificação “construção” foram observadas, em sua maioria, opor-
tunidades no Setor Turismo, representando 90% do total para esse critério. Já os pontos 
fracos correspondem a 9%, seguidos de 1% de pontos fortes. Não foram identificadas 
ameaças (Gráfico 8.63).
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gráFiCo 8.63 – Construção
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Gráfico 8.63 - 

Construção  
Fonte: CET-UnB, 2010. 

Como ponto forte, foi observado que vários responsáveis por empreendimentos 
mostraram já ter algum tipo de projeto para restauração e construção, mesmo que 
não iniciado, muitas vezes por falta de incentivo e financiamento. Dessa forma, 
percebe-se a preocupação em obter melhorias nesses locais. 

A falta de manutenção nos atrativos turísticos também foi identificada como sendo 
um ponto fraco do turismo na cidade de acordo com vários agentes. Na maioria 
desses locais, não existem banheiros públicos, lixeiras e, principalmente, locais para 
se beber ou comprar água durante o dia.  

Segundo diversas informações contidas no relatório, a capacidade dos espaços 
utilizados para o turismo atualmente não conseguem atender à demanda. Já estão 
ocorrendo problemas advindos da dificuldade de agendar a utilização dos 
equipamentos  de eventos disponíveis. Brasília está perdendo captações importantes 
em função da pouca disponibilidade de locais para eventos. Dessa forma, acredita-se 
que falta de estrutura para sediar um evento de grande porte, tais como a Copa do 
Mundo de 2014.  

Essa falta de capacidade é observada em vários empreendimentos de gastronomia, 
onde falta de estrutura física para atender grandes grupos de turistas.  

Além disso, a construção de hotéis na cidade é foco de maior dificuldade pelos 
investidores da área, uma vez que os terrenos na Capital Federal são super 
valorizados e o retorno financeiro muito demorado. 

Em vários empreendimentos turísticos e atrativos, foi identificada a necessidade de 
melhoria na estrutura existente para visitação, a construção de espaços diversos.  

 Fonte: CET/UnB, 2010.

Como ponto forte, foi observado que vários responsáveis por empreendimentos mostra-
ram já ter algum tipo de projeto para restauração e construção, mesmo que não iniciado, 
muitas vezes por falta de incentivo e financiamento. Dessa forma, percebe-se a preocupa-
ção em obter melhorias nesses locais.

A falta de manutenção nos atrativos turísticos também foi identificada como sendo um 
ponto fraco do Turismo na cidade, de acordo com vários agentes. Na maioria desses atra-
tivos, não existem banheiros públicos, lixeiras e, principalmente, locais para se beber ou 
comprar água durante o dia. 

Segundo diversas informações contidas no relatório, a capacidade dos espaços utiliza-
dos para o Turismo, atualmente, não conseguem atender à demanda. Já estão ocorrendo 
problemas advindos da dificuldade de agendar a utilização dos equipamentos  de eventos 
disponíveis. Brasília está perdendo captações importantes em função da pouca disponi-
bilidade de locais para eventos. Dessa forma, acredita-se que há falta de estrutura para 
sediar um evento de grande porte, tal como a Copa do Mundo de 2014. 

Essa falta de capacidade é observada em vários empreendimentos de gastronomia, onde 
há carência de estrutura física para atender grandes grupos de turistas. 

Além disso, a construção de hotéis na cidade é o foco de maior dificuldade pelos in-
vestidores da área, uma vez que os terrenos na Capital Federal são supervalorizados e o 
retorno financeiro muito demorado.

Em vários empreendimentos turísticos e atrativos, foi identificada a necessidade de me-
lhoria na estrutura existente para visitação e a construção de espaços diversos. Portanto, 
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são oportunidades de investimentos a construção de espaços para práticas esportivas, para 
atividades de lazer, cultura e entretenimento, entre outros.

A Casa de Oscar Niemeyer, no Park Way, por exemplo, local tombado como Patrimônio 
Histórico e Cultural da Universidade de Brasília, abriga cursos e reuniões de trabalho da 
UnB. Atualmente, necessita de manutenção e restauração completa.

O Núcleo Bandeirante abriga o Museu Vivo da Memória Candanga, tombado como Patri-
mônio Histórico e Artístico da cidade. Conta com uma área de 184.000m2 que pode ser ex-
plorado pelo visitante. Seu acervo é composto por objetos raros da época da construção de 
Brasília, recebe diariamente visita do público geral e oferece oficinas de artesanato e visita 
guiada. Segundo o responsável, esse monumento necessita de restauro e há a possibilidade 
de abertura de novas trilhas, para aproveitá-lo também como atrativo natural.

No segmento Realizações Técnicas e Científicas, temos a Barragem do Lago Paranoá e o 
Jardim Botânico de Brasília. A primeira já vem sendo utilizada como produto turístico. Se-
gundo o responsável ela precisa de urgência de sinalização turística, passarelas e mirante 
de observação para atender bem aos visitantes.

Já o Pesque e Pague Fortaleza, em Ceilândia, tem necessidade de melhorias das instalações 
para restaurante e cozinha, bem como realizar um projeto para melhorias do aproveita-
mento turístico e lazer do local.  Ainda em Ceilândia, o Sítio Arqueológico está desprovido 
de sede administrativa, administrador, centro de visitantes, museus e vigilâncias, foi criado 
com o objetivo de receber pesquisadores e estudantes de universidades para estudos e 
pesquisas arqueológicas. No local, foram encontrados objetos de cerca de oito mil anos, 
originados dos povos indígenas que habitavam a região. Apesar da existência de um plano 
de manejo, faltam investimentos do governo e demais parceiros para ocupação e estrutu-
ração do território demarcado.

Além disso, foi identificada a necessidade de melhoria do espaço para captação de 
exposição no Centro de Convenções, bem como necessidade de investimentos em edifi-
cações de centros de convenções para atender à demanda do setor público em Brasília. 
É unânime a necessidade de ampliar a quantidade de espaços disponíveis para sediar 
eventos, principalmente grandes eventos.

É necessário, em alguns casos, melhorias na estrutura com a modernização dos equipa-
mentos de hospedagens. Cabe salientar que há muito potencial para o desenvolvimento 
dos equipamentos de hospedagem nos próximos anos, sendo necessário ampliar a oferta 
e os serviços. Foi constatada, também, a falta de hospedagem alternativa e de menor cus-
to para consolidar a vinda de turistas diversificados. No entanto, é preciso ter em vista as 
limitações do PDOT para construção, principalmente na área tombada.

Como oportunidade em investimentos em construção no Distrito Federal está o fato 
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de Brasília ser um dos focos de investimentos do Ministério do Turismo, por ser um dos 
Destinos Indutores e uma das sedes da Copa do Mundo. Em função disso, estão disponibi-
lizadodas diversas linhas de financiamento para o setor, configurando-se como um pontos 
fortes. Dentre esses, citam-se aqui: 

 A existência do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) que 
contempla as organizações do setor Turismo;

 Crédito voltado para empreendimentos turísticos: BNDES – Finame: aquisição isolada 
de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados pelo BN-
DES, e Capital de giro associado;

 Linhas de financiamento para hotéis com certificações de sustentabilidade: BNDES 
Pró-Copa Turismo – Hotel Sustentável e BNDES Pró-Copa Turismo – Hotel Eficiência 
Energética;

 Existiriam oportunidades de investimento em tecnologia de informação dos serviços 
prestados pelo atrativo, vinculados à obtenção de novos equipamentos técnicos;

 Necessidade de investimentos em edificações de centros de convenções para atender 
à demanda do setor público;

 Brasília precisa direcionar investimentos e estruturação, não ignorando o fato de ser a 
Capital Federal do País, criada com esse fim;

 É necessário investimentos em estruturação, para alavancar potencial de desenvolvi-
mento turístico em segmentos cultural e cívico;

 Investidores teriam um bom retorno se investissem em bares e restaurantes  em Brasília, 
tanto para construção quanto reforma;

 O investimento na área hoteleira parece ser imprescindível para Brasília;
 Investimento no setor hoteleiro no DF é algo promissor, segundo os operadores e 
organizadores de Turismo;

 Necessidade de ampliação da oferta de opções de lazer em Brasília; e, 
 Necessidade de investimentos na estruturação de parques urbanos.

No tocante à infraestrutura básica, foi constatada a necessidade de construção/reforma da 
infraestrutura de transportes. Sobretudo, de implantação de novas paradas de ônibus e cons-
trução de novos estacionamentos, principalmente próximos aos atrativos turísticos. Dessa for-
ma, foi constatado que o Setor Turismo apresenta grandes oportunidades para a construção. 

8.5 educAÇÃo

Para o critério de classificação educação foram observadas, em sua maioria, oportunidades 
no Setor Turismo, representando 61% do total para esse critério. Já os pontos fracos correspon-
dem a 25%, seguidos de 11% de pontos fortes. As ameaças correspondem a 3% (Gráfico 8.64).
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gráFiCo 8.64 – eduCação
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8.5 Educação 
Para o critério de classificação educação foram observadas, em sua maioria, 
oportunidades no setor turismo, representando 61% do total para esse critério. Já os 
pontos fracos correspondem a 25%, seguidos de 11% de pontos fortes. As ameaças 
correspondem à 3% (Gráfico 8.64). 

Gráfico 8.64 – Educação 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

Segundo levantamento, o Distrito Federal é contemplado por diversas iniciativas 
voltadas para a educação e qualificação de pessoas para atuarem no setor turismo. 
Observa-se a articulação do setor, com destaque ao Sistema S e outras instituições 
para qualificação dos serviços e produtos ofertados e para auxiliar a ação do 
empresariado, configurando-se como o ponto forte. 

Como pontos fracos foram destacados a falta de mão de obra para trabalhar em fins 
de semana, e a ausência de profissionais que falem mais de um idioma que atuam 
nos diversos setores relacionados ao turismo. Para esses profissionais, também foi 
destacada a necessidade de treinamento em outros cursos, como conhecimentos 
gerais, cultura e história, inclusive de outros países. 

No tocante ao ensino superior, observa-se como ponto fraco a existência de apenas 
quatro cursos de pós-graduação e áreas afins no DF.  Cabe um destaque para o CET-
UnB, que além de oferecer especializações em turismo, no ano de 2010 também 
iniciou o curso de graduação em turismo. 

Necessidade de melhoria ao atendimento ao turista por meio de qualificação dos  
profissionais que lidam diretamente com os turistas é uma oportunidade 
identificada em várias trechos do relatório setorial.  Uma necessidade bastante 
destacada é investir em  curso de idiomas, sobretudo para  atendentes no CATs,  para 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

Segundo levantamento, o Distrito Federal é contemplado por diversas iniciativas voltadas para 
a educação e a qualificação de pessoas para atuarem no Setor Turismo. Observa-se a articula-
ção do setor, com destaque ao Sistema S, e outras instituições para qualificação dos serviços e 
produtos ofertados e para auxiliar a ação do empresariado, configurando-se como ponto forte.

Como pontos fracos foram destacadas a falta de mão de obra para trabalhar em fins de semana, 
e a ausência de profissionais que falem mais de um idioma e atuem nos diversos setores relaciona-
dos ao Turismo. Para esses profissionais, também foi destacada a necessidade de treinamento em 
outros cursos, como conhecimentos gerais, cultura e história, inclusive de outros países.

 No tocante ao ensino superior, observa-se como ponto fraco a existência de apenas 
quatro cursos de pós-graduação e áreas afins no DF.  Cabe um destaque para o CET/UnB, 
que além de oferecer especializações em Turismo, no ano de 2010 também iniciou o 
curso de Graduação em Turismo.

Necessidade de melhoria ao atendimento ao turista por meio de qualificação dos  pro-
fissionais que lidam diretamente com os turistas é uma oportunidade identificada em vá-
rias trechos do relatório setorial. Uma necessidade bastante destacada é investir em  curso 
de idiomas, sobretudo para  atendentes nos CATs,  para guias de Turismo; para recepcio-
nistas de hotéis;  para atendentes em restaurantes e bares;  para profissionais que lidam 
com Turismo, que deveriam ser  apoiados e promovidos por órgãos como o Ministério do 
Turismo, o SEBRAE, o SENAC, as IES e o Terceiro Setor.  Cabe um destaque para o projeto 
Brasília Turística, que se destina à capacitação de taxistas do DF para aprimorar o atendi-
mento a turistas e fomentar essa atividade na região.

Além dessas oportunidades, é importante destacar algumas demandas deatrativos turís-
ticos. A Casa do Cantador em Ceilândia é uma atração famosa pela arquitetura de Oscar 
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Niemeyer e por ser uma casa de repentistas que abriga a cultura do Nordeste. O responsável 
mostrou interesse por projetos de cursos para a população (aulas de violão e informática).

Além da Casa do Cantador, registra-se aqui uma oportunidade na Casa de Oscar Nie-
meyer, no Park Way. O responsável afirmou haver uma proposta de construção de espaços 
apropriados para formação de mão de obra especializada em criação e recuperação de 
móveis e utensílios, bem como a preservação da residência como um museu.

Houve algumas divergências de opiniões em alguns temas tratados no relatório, dentre 
eles guias de Turismo. Para os turistas e diversos agentes há poucos guias de Turismo em 
Brasília, principalmente que falem outro idioma.

Segundo a Base Cadastral, grande parte dos guias entrevistados fala outros idiomas. Além 
disso, esses profissionais reclamam da exclusividade de serviços com determinados guias e 
da operação de agências “piratas” ou de contratação de “guias piratas”. Além disso, há gran-
de insatisfação com relação à remuneração do trabalho de guia. Soma-se a isso, a preocu-
pação por parte desses profissionais de trabalhar exclusivamente como guias, uma vez que 
nem sempre há demanda. A falta de incentivo, de garantia de continuidade e de qualidade 
dos serviços prestados pelos guias  faz com que eles coloquem em dúvida a continuidade e 
a qualidade dos serviços prestados. 

8.6 TRAnsPoRTe, ARmAzenAGem e coRReIo

Para o critério “transporte, armazenagem e correio” foram observadas, em sua maioria, 
oportunidades no Setor Turismo, representando 42% do total para esse critério. Já os 
pontos fracos correspondem a 39%, seguidos de 18% de pontos fortes. As ameaças cor-
respondem a 1% (Gráfico 8.65). 

gráFiCo 8.65 – transporte, armazenagem e Correio
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Gráfico 8.65 – Transporte, armazenagem e correio 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

No tocante ao transporte aéreo, há um aspecto que representa um ponto forte em 
Brasília.  O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek é um dos mais importantes 
hubs aéreos do país, e vem obtendo destaque como novo gate internacional, como 
uma das opções mais cotadas como novo ponto de conexões (um Hub da Aviação 
Civil) com o resto do país . Há um aumento de empresas aéreas que começaram a 
operar no Aeroporto de Brasília.  

Na fala dos operadores e organizadores do turismo foi identificada uma ameaça. 
Para eles o aumento das linhas aéreas existentes no país, em contraponto com a 
infraestrutura aeroportuária existente, também se configuram como um entrave para 
o desenvolvimento do turismo. Os grandes problemas ocasionados muito em função 
de problemas referentes à deficiência da infra-estrutura aeroportuária, tais como 
atrasos e cancelamentos de passagens podem prejudicar a imagem do destino. 
Acredita-se que por ser um hub em potencial de crescimento, o aeroporto de Brasília 
demanda maior atenção, principalmente no que diz respeito a vir a se tornar um 
portal de entrada do turismo internacional.  Nesse caso, o sistema de transporte 
aéreo de Brasília merece especial atenção. 

No tocante à demanda por transportes, a pesquisa do perfil da demanda mostrou 
divergência entre o padrão de uso do transporte entre os dois segmentos de turistas. 
O meio de transporte mais utilizado pelos turistas de lazer e negócios para chegar 
em Brasília é o avião e o carro. Os turistas de negócios utilizam mais o táxi para 
circular na cidade. Por sua vez, os turistas de lazer utilizaram em sua maioria o 
transporte público urbano (ônibus e metrô), para circular na cidade. 

 Fonte: CET/UnB, 2010.
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No tocante ao transporte aéreo, há um aspecto que representa um ponto forte em 
Brasília. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek é um dos mais importantes hubs 
aéreos do País, e vem obtendo destaque como novo gate internacional, como uma das 
opções mais cotadas como novo ponto de conexões (um Hub da Aviação Civil) com o 
resto do País. Há um aumento de empresas aéreas que começaram a operar no Aeroporto 
de Brasília. 

Na fala dos operadores e organizadores do Turismo foi identificada uma ameaça. Para 
eles, o aumento das linhas aéreas existentes no País, em contraponto com a infraestrutura 
aeroportuária existente, também se configura como um entrave para o desenvolvimento 
do setor. Os grandes problemas ocasionados muito em função de problemas referentes à 
deficiência da infraestrutura aeroportuária, tais como atraso e cancelamento de passagens, 
podem prejudicar a imagem do destino. Acredita-se que por ser um hub em potencial de 
crescimento, o Aeroporto de Brasília demanda maior atenção, principalmente no que diz 
respeito à vir a se tornar um portal de entrada do Turismo internacional.  Nesse caso, o 
sistema de transporte aéreo de Brasília merece especial atenção.

No tocante a transportes, a pesquisa do perfil da demanda mostrou divergência entre o 
padrão de uso dos dois segmentos de turistas. O meio de transporte mais utilizado pelos 
turistas de lazer e negócios para chegar em Brasília é o avião e o carro. Os turistas de negó-
cios utilizam mais o táxi para circular na cidade. Por sua vez, os turistas de lazer utilizaram 
em sua maioria o transporte público urbano (ônibus e metrô), para circular na cidade.

Para os turistas entrevistados, o transporte é inadequado para o Turismo. Dentre os 
problemas levantados por eles estão: a escassez de ônibus em Brasília; o alto preço das 
tarifas; a frota de ônibus era considerada velha; e a precariedade da Rodoviária e da 
Rodoferroviária. Contudo, nos últimos dois anos houve diversas mudanças no transporte 
urbano do Distrito Federal. A padronização dos táxis se tornou lei em outubro de 2009. 
Neste mesmo ano, 2009 começou a funcionar em Brasília um ônibus turístico. E em 2010, 
a nova Rodoviária de Brasília foi inaugurada, com melhores instalações.

O transporte urbano é apontado como um ponto fraco do destino Brasília. Outros pro-
blemas referentes ao transporte urbano foram levantados, dentre eles:

 Falta de estacionamento para os veículos turísticos em equipamentos de gastronomia;
 A maior dificuldade para o aproveitamento das opções envolve problemas de deslo-
camento, principalmente de grandes veículos;

 Escassez de locadoras de automóveis;
 Precariedade na sinalização de trânsito;
 Problemas com operação dos ônibus;
 Ausência de linhas de ônibus;
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 Faltam ônibus que levem aos atrativos;
 Ausência de passarelas;
 Falta de planejamento de transportes para pedestres;
 Dificuldade de conseguir informação na Rodoferroviária;
 O transporte público urbano dificulta a venda de roteiros na Capital;
 O transporte público urbano deveria ser prioridade em investimento por parte do 
setor público;

 Falta de articulação do poder público com o trade como um entrave ao desenvolvimento 
do Turismo, no caso, especificamente relacionado à categoria de locadoras de veículos;

 Os serviços de táxis deixam a desejar em termos qualitativos, principalmente vinculado 
a atendimento e honestidade dos motoristas;

 Problemas no transporte e locomoção nos destinos são fatores de negatividade para o 
desenvolvimento e a ampliação da atividade turística em Brasília;

 O turista que chega sozinho, sem agência ou pacotes, tem enorme dificuldade para 
se locomover, começando do Aeroporto, e também para ir aos atrativos;

 Não há transporte coletivo para todos os locais – que são muito distantes um do outro;
 Ausência de placas que informem como chegar, que ônibus pegar para chegar aos 
locais desejados;

 Dificuldades relacionadas ao transporte, algo muito caro e difícil de ser realizado por 
turista que não tem muito dinheiro ou mesmo que goste de viajar com mochila;

 A cidade não parece ser um destino para se visitar em grupos, devido a ausência de 
locais para estacionar ônibus e outros veículos maiores;

 O estacionamento para grandes ônibus é difícil em todos os locais, desde o Aero-
porto, onde existe um local reservado, mas que estaria sempre ocupado por carros 
menores ou táxis;

 O deslocamento pela cidade está cada dia mais árduo, devido ao trânsito, alguns 
locais com árvores de baixo porte e, mais uma vez, estacionamentos;

 Para se locomover na cidade é necessário que o indivíduo conheça bem os gargalos 
logísticos de transporte na cidade e entenda a dinâmica própria da atividade turística 
em questão;

 Os ônibus que operam em Brasília não têm equipamentos mínimos necessários, como 
é o caso de um microfone;

 Alto preço cobrado nas tarifas de transporte dificulta o deslocamento do turista de 
lazer na cidade, que indicaram usar mais esse transporte.

 Baixa qualidade dos equipamentos e serviços prestados pelas transportadoras turísticas, 
principalmente rodoviárias;

 Dificuldade com relação à execução de um receptivo regional, vans ou microônibus 
que levem os turistas a conhecer os atrativos e destinos próximos à Brasília; e, 
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 Dificuldade com relação à execução de um receptivo regional impede que as trans-
portadoras turísticas terrestres ampliem seus negócios e a oferta de serviços.

Em linhas gerais, foram extraídas as seguintes oportunidades do Relatório para a classifi-
cação Transporte, Armazenagem e Correio:

 Oportunidade para oferecimento de transporte gratuito de ônibus para pessoas carentes;
 Necessidade de melhoria nas estradas;
 Desafio de criar um sistema de transporte coletivo eficiente;
 Necessidade de melhoria do acesso aos atrativos por transporte público; 
 Desafio de criar um sistema de transporte coletivo eficiente;
 Necessidade de melhoria da logística em transportes urbanos, que determina a escolha 
das agências e guias de Turismo ao levar grupos à equipamentos de gastronomia;

 Necessidade de melhoria do acesso até o Aeroporto, saindo dos hotéis 
 Necessidade de provisão de um ônibus turístico, que focasse a Esplanada dos Minis-
térios e as Regiões Administrativas;

 Necessidade de prover melhoria nas vias de acesso e estradas de Brasília; 
 Necessidade de melhoria da sinalização de saída do Aeroporto;
 Necessidade de melhoria na infraestrutura aeroportuária e na área de embarque/
desembarque;

 Necessidade de melhoria na qualidade do transporte coletivo, tanto para o turista 
quanto para a população do Distrito Federal;

 Necessidade de melhoria do transporte público que dá acesso aos atrativos, ministé-
rios e Aeroporto;

 Necessidade de aumento da frota de ônibus;
 Necessidade de melhorias no Metrô;
 Necessidade de aumento da  extensão do Metrô;
 Necessidade de provisão de transporte de acesso ao Metrô;
 Necessidade de provisão de um city tour;
 Necessidade de melhoria na fluidez do trânsito;
 Necessidade de transporte de graça da Rodoviária até a Esplanada dos Ministérios;
 Necessidade de melhoria dos acessos, e de estradas, principalmente para os usuários 
de ônibus;

 Necessidade de disponibilizar para os turistas transportes coletivos de qualidade e 
que garantam agilidade e segurança no deslocamento;

 Necessidade de investir em capacitação para atender a um mercado internacional  
em locadoras de veículos em Brasília;

 Há um cenário promissor para o crescimento do setor aéreo, principalmente relacio-
nado ao mercado internacional ;
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 É necessário investimentos em infraestrutura de transportes;
 O desenvolvimento e a promoção da categoria transportes são fundamentais para o 
Turismo no DF;

 O transporte deve ser planejado e estruturado no DF para atender à população e ao turista;
 O transporte deve ser planejado e estruturado no DF para atender aos usuários em 
períodos de pico provocados por eventos;

 Necessidade de ampliação da infraestrutura do transporte;
 Necessidade de melhorias na sinalização;
 Necessidade de iniciativas que visem educação no trânsito;
 Necessidade de redução do preço do transporte.
 Necessidades de melhorias no Aeroporto; 
 Necessidade de parcerias público-privadas para investimentos nos serviços de trans-
porte público urbano.

8.7 AloJAmenTo e AlImenTAÇÃo

Para o critério de classificação alojamento e alimentação foram observadas, em sua maioria, 
pontos fortes, representando 40% do total para esse critério. Já os pontos fracos correspondem 
a 37%, seguidos de 20% de oportunidades. As ameaças correspondem à 3% (Gráfico 8.66). 

gráFiCo 8.66 – alojamento e alimentação
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 Necessidade de melhorias na sinalização; 
 Necessidade de iniciativas que visem educação no trânsito; 
 Necessidade de redução do preço do transporte. 
 Necessidades de melhorias no aeroporto; e, 
 Necessidade de parcerias público-privadas para investimentos nos serviços de 

transporte público urbano. 

 

8.7 Alojamento e alimentação 
Para o critério de classificação alojamento e alimentação  foram observadas, em sua 
maioria, ponto fortes, representando 40% do total para esse critério. Já os pontos 
fracos correspondem a 37%, seguidos de 20% de oportunidades. As ameaças 
correspondem à 3% (Gráfico 8.66).  

Gráfico 8.66 – Alojamento e alimentação 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

DF é tornou referência em termos de gastronomia com mais de 7 mil 
estabelecimentos. O ramo “alimentação” representa 32% de participação das ACT‟s 
no PIB do turismo do DF. Trata-se, portanto, de um ponto forte do setor turismo no 
DF. 

Para os agentes entrevistados, Brasília é um importante pólo gastronômico do país, 
com ofertas em cozinha regional, nacional e internacional. Na Região de Brasília, 
percebe-se uma grande diversidade nos tipos de serviços prestados por 
estabelecimentos de gastronomia, com a presença de restaurantes especializados na 
culinária dos mais diversos países.  Dentre os motivos para essa diversidade está a 
presença do Corpo Diplomático que reside nas embaixadas presentes na Capital 
Federal. 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

O DF é referência em termos de gastronomia com mais de sete mil estabelecimentos. O 
ramo “alimentação” representa 32% de participação das ACTs no PIB do Turismo do DF. 
Trata-se, portanto, de um ponto forte do setor no DF.
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Para os agentes entrevistados, Brasília é um importante polo gastronômico do País, com 
ofertas em cozinha regional, nacional e internacional. Na região de Brasília, percebe-se 
uma grande diversidade nos tipos de serviços prestados por estabelecimentos de gastrono-
mia, com a presença de restaurantes especializados na culinária dos mais diversos países.  
Dentre os motivos para essa diversidade está a presença do Corpo Diplomático que reside 
nas embaixadas presentes na Capital Federal.

A oferta de gastronomia do DF, principalmente de Brasília, é vista pela maior parte dos 
agentes como de boa qualidade de variedade, tanto pelos turistas, quanto pelos diversos 
agentes entrevistados. A maior parte dos guias entrevistados está satisfeito com relação à 
boa qualidade e variedade da oferta gastronômica de Brasília.

Os hotéis foram apontados como os locais em que os turistas de negócios mais se hospe-
daram em Brasília. A maior parte dos turistas de negócios consideraram boa a qualidade 
dos hotéis. Essa informação é corroborada pelos guias que falavam sobre os hotéis (com 
base nos relatos dos turistas que atenderam), na visão de alguns deles esses equipamentos 
são satisfatórios. 

Outro ponto forte tanto da gastronomia quanto da hotelaria é a oferta do segmento rural 
no DF. Dentre os estabelecimentos de gastronomia no DF incluiem-se restaurantes rurais 
situados cerca de 30 km do centro de Brasília. Os  estabelecimentos de gastronomia pos-
suem um padrão relativamente maior de qualidade,  por ser uma das cidades com maior 
renda per capita do País. 

Além disso, foi constatado um  aumento da procura por hotéis nas Regiões Administra-
tivas do Entorno de Brasília. Taguatinga também possui uma rede hoteleira considerável. 
Brazlândia e Sobradinho merecem destaque pela oferta de meios de hospedagem em 
área rural.

Foram vários aspectos identificados que ilustram pontos fracos relacionados aos hotéis 
do Distrito Federal. Dentre eles, citam-se os mais recorrentes:

 Pouca oferta de serviços alternativos de hospedagem, principalmente em relação a 
entretenimento e lazer;

 A sazonalidade da demanda e a saturação da oferta de leitos em determinados períodos 
são constantes;

 Os poucos organizadores do Turismo que avaliaram positivamente as acomodações 
de Brasília são os que não as conhecem;

 Muitos dos entrevistados que se hospedaram em Brasília apontaram a existência de 
hotéis com boa estrutura em paralelo a hotéis obsoletos;

 A oferta hoteleira não está mais comportando a demanda por hospedagem, principal-
mente ao Turismo corporativo, de negócios e eventos;
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 Não existem acomodações suficientes para atender uma possível demanda de turistas 
que venha conhecer a cidade e seu Entorno com outras motivações;

 A falta de equipamentos de hospedagens dificulta a ação de operadoras na elabo-
ração de pacotes promocionais, considerando que os meios de hospedagem não 
encontram vantagens em  reduzir suas tarifas;

 Dificuldade de acomodar outros turistas quando é realizada alguma conferência 
maior na cidade, já que não existem vagas nos meios de hospedagem;

 Brasília não estaria pronta para atender uma demanda internacional, o que inclui a 
oferta hoteleira;

 A maior parte dos serviços e equipamentos de hospedagem está concentrada em Brasília;
 O alto preço dos serviços prestados pelos equipamentos de gastronomia é um ponto fraco;
 São poucos os restaurantes da cidade que apresentam uma oferta de qualidade com 
preços adequados aos turistas, principalmente a grandes grupos;

 Falta de conscientização quanto à importância de gratuidade na alimentação de guias 
e motoristas que conduzem grupos de turistas;

 Os preços ficam aquém da qualidade e dos serviços ofertados nos hotéis principalmente 
quando comparados ao padrão internacional, presente na percepção dos turistas 
mundiais;

 Falta de opções  de hospedagem para os turistas de menor poder aquisitivo;
 O alto preço dos serviços de hospedagem, em geral, é apontado como um ponto 
negativo para a comercialização do destino;

 A maior parte dos  turistas de negócios consideraram o preço dos hotéis regular;
 Para a maioria dos turistas de negócios  a qualidade das hospedagens é um ponto fraco;
 Os turistas de lazer se hospedaram, em sua maioria, em casas de amigos e familiares. 

Também foram observados pontos fracos na gastronomia, dentre eles citam-se os mais 
recorrentes:

 Apesar de Brasília ser um importante polo gastrônomico do País, alguns turistas recla-
maram que a falta de opções é um ponto fraco para a gastronomia no DF, o que pode 
remeter a vários aspectos, como falta de informações ou quanto ao preço;

 O alto preço é considerado um ponto fraco para a gastronomia no DF;
 A grande maioria dos ramos de alimentação está localizada no Plano Piloto de Brasília;
 Falta de limpeza nos restaurantes;
 Dificuldades na obtenção de alvarás para funcionamento são entraves para o desen-
volvimento do setor gastronômico;

 Falta de planejamento e de reserva de setores específicos para investimentos em bares 
e restaurantes é entrave para o desenvolvimento do setor gastronômico.
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As principais oportunidades observadas para a classificação Alojamento e Alimentação 
são as seguintes:

 Desenvolvimento do Projeto Gestão Estratégica para Bares, Restaurantes e Similares, 
Hotéis, Pousadas e Meios de Hospedagem;

 Desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento de Destinos Turísticos por meio da 
gastronomia;

 Necessidade de funcionamento durante os finais de semana nos equipamentos de 
gastronomia;

 Necessidade de organizar melhor os equipamentos de gastronomia;
 Necessidades de investimento, melhoria e diversificação dos serviços existentes nos 
restaurantes;

 Necessidade de ampliar ainda mais a variedade de opções gastronômicas da Capital;
 O setor de gastronomia, além de apresentar grande qualidade e diversidade, ainda 
pode se expandir e está em processo de desenvolvimento, principalmente quando 
somado ao desenvolvimento do Turismo na região; 

 A oferta de serviços vinculados à culinária internacional na gastronomia do Distrito Fe-
deral pode ser promovida com a presença de embaixadas, organismos internacionais, 
eventos internacionais e a própria vinda de estrangeiros para conhecer Brasília;

 Necessidade de aumentar as vagas nos hotéis.

Com base nas informações dessa categoria, foi possível constatar várias  divergências 
com os aspectos diversidade da gastronomia a hotéis, oriundas de visões conflitantes, 
oriundas de diversas pesquisas isoladas. Acredita-se que este conflito de opiniões pode 
estar relacionado a diferentes fatores, como divulgação desses equipamentos, acesso por 
parte dos turistas etc. Dessa forma, é necessária uma investigação mais aprofundada para 
verificar a questão.

8.8 ATIVIdAdes AdmInIsTRATIVAs e seRVIÇos comPlemenTARes

Para o critério de classificação “atividades administrativas e serviços complementares” foram 
observadas, em sua maioria, oportunidades, representando 57% do total para esse critério. 
Já os pontos fracos correspondem a 33%, seguidos de 10% de pontos fortes (Gráfico 8.67). 



304

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

gráFiCo 8.67 – atividades administrativas e serviços Complementares
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8.8 Atividades administrativas e serviços 
complementares 
Para o critério de classificação “atividades administrativas e serviços complementares” 
foram observadas, em sua maioria, oportunidades, representando 57% do total para 
esse critério. Já os pontos fracos correspondem a 33%, seguidos de 10% de pontos 
fortes (Gráfico 8.67).  

Gráfico 8.67 – Atividades administrtivas e serviços complementares 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

A grande parte dos espaços destinados para eventos em sua maioria são de 
responsabilidade da iniciativa privada, pertencem a clubes sociais, hotéis ou outros 
tipos de empreendimentos.  

Os principais aspectos observados como pontos fortes foram extraídos das falas de 
Operadores e organizadores do turismo, Guias de turismo e Agentes que se 
relacionam à cadeia produtiva do turismo. Para eles, a ação direta das agências ou a 
percepção do mercado nacional com relação à comercialização direta do destino 
Brasília é visto como boa fonte de oportunidade para rentabilidade, principalmente 
quando comparado à comercialização de outros destinos 

Os guias entrevistados estão, em geral, satisfeitos com serviço de receptivo e 
vislumbram oportunidades de crescimento. Como ponto positivo está o  interesse em 
fortalecer ainda mais parcerias com a cadeia produtiva do turismo em geral. Os guias 
se percebem enquanto agentes catalisadores dos serviços oferecidos pelo trade em 
geral, atuando como parceiros mútuos de uma comercialização mais eficiente de 
todos os serviços 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

A grande parte dos espaços destinados para eventos é de responsabilidade da iniciativa 
privada, pertence a clubes sociais, hotéis ou outros tipos de empreendimentos. 

Os principais aspectos observados como pontos fortes foram extraídos das falas de operado-
res e organizadores do Turismo, guias de Turismo e agentes que se relacionam à cadeia produ-
tiva do setor. Para eles, a ação direta das agências ou a percepção do mercado nacional com 
relação à comercialização direta do destino Brasília é visto como boa fonte de oportunidade 
para rentabilidade, principalmente quando comparado à comercialização de outros destinos.

Os guias entrevistados, em geral, estão satisfeitos com serviço de receptivo e vislumbram 
oportunidades de crescimento. Como ponto positivo está o interesse em fortalecer ainda 
mais parcerias com a cadeia produtiva do Turismo em geral. Os guias se percebem en-
quanto agentes catalisadores dos serviços oferecidos pelo trade, atuando como parceiros 
mútuos de uma comercialização mais eficiente de todos os serviços.

Os pontos fracos relacionados às atividades administrativas e serviços complementares, 
que representam entraves para o setor, vieram de diversas categorias do Relatório Setorial. 
Dentre eles, é possível citar: 

 O Brasil apresenta inadequação dos serviços prestados por agências de viagens e ope-
radoras de Turismo;

 Falta de policiamento e segurança nos arredores dos atrativos;
 A maioria dos “Serviços e Equipamentos de Agenciamento” está concentrada no Pla-
no Piloto de Brasília;

 Pouca quantidade de empreendimentos voltados para o atendimento da demanda do 
receptivo;
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 A grande maioria dos turistas de lazer montou o seu próprio pacote, principalmente 
com uso da internet;

 A grande maioria dos turistas de negócios  teve a sua viagem organizada pela empresa 
onde trabalha;

 Dois a três dias é o tempo médio de estada da maioria dos turistas de lazer e de ne-
gócios em Brasília;

 Os turistas de lazer utilizaram relativamente pouco os serviços e equipamentos de 
agenciamento para organizar a sua viagem;

 Embora já se constate a comercialização do destino, principalmente vinculada ao 
mercado corporativo, na visão das operadoras, poderia existir muito mais;

 A falta de articulação do mercado local com as operadoras nacionais é um dos fatores 
que mais se relaciona à falta de comercialização do destino Brasília;

 Fraca articulação do mercado local com o mercado nacional afeta a motivação das 
operadoras nacionais em explorar a comercialização do destino;

 Os agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo criticam a concepção de 
roteiros;

 Os agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo criticam a articulação 
das agências com outros profissionais e setores da cadeia produtiva, como os guias de 
Turismo e os recepcionistas do setor de hotelaria em geral;

 A legislação vigente é limitadora da atuação das agencias de receptivo do DF, pois  
impede o aproveitamento dos recursos e atrativos turístico localizados fora do DF;

 Ausência de tradução de documentos e contratos para fechamento de acordos co-
merciais relacionados à captação de eventos; 

 Existem muitas oportunidades de investimentos em lazer e entretenimento, porém, 
falta mobilização do empresariado em investigar e optar por investir na área.

Dentre as principais oportunidades de investimentos estão:

 Necessidade de ampliar a segurança dos atrativos;
 Os turistas de lazer identificaram como oportunidade para o setor a especialização de 
agências de Turismo com serviços especiais, a partir da inovação e diferenciação de 
seu leque de produtos;

 Necessidade de investimentos em novos espaços, não seria, uma função exclusiva do 
governo, mas oportunidade para o setor privado;

 Necessidade de uma maior atenção para o público estrangeiro por parte dos empre-
sários do setor ou por parte de possíveis investidores dessa categoria;

 Necessidade de ampliação no leque de oferta de serviços e equipamentos;
 Necessidade de incremento de áreas verdes no DF, que podem ser revertidas em 
oportunidades de investimentos em atividades ligadas à jardinagem;
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 Necessidade de treinamento para a prestação de um serviço adequado aos turistas;
 Necessidade de promover uma aproximação mais concreta dos guias com a cadeia 
produtiva do Turismo;

 A falta de articulação política do trade turístico do DF é algo que precisa ser trabalhado para 
a promoção e o desenvolvimento de atividades turísticas mais sustentáveis na região; e, 

 Possibilidades de ampliar a oferta de pacotes para conhecer Brasília ou de criar me-
canismos, como vantagens aéreas, para que as pessoas sejam motivadas a sair do 
Aeroporto, pernoitando na cidade.

8.9 IndúsTRIAs de TRAnsFoRmAÇÃo

Para o critério de classificação das indústrias de transformação foram observadas, em sua 
maioria, oportunidades, representando 96% do total para esse critério. Já os pontos fracos 
correspondem a 4% (Gráfico 8.68). 

gráFiCo 8.68 – indústrias de transFormação

 

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  

   

 

288 

Gráfico 8.68 – Indústrias de transformação 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

Como ponto fraco referente atividades relacionadas a indústrias de transformação 
está o fato de essas não serem predominantes em Brasília, considerando que a 
cidade possui maior expressão no setor de serviços e administração pública. Isso faz 
com que grande parte dos insumos e produtos sejam importados de outros locais.  

Em grande parte dos atrativos foi identificada a necessidade de aquisição de diversos 
produtos/insumos, tais como materiais de divulgação, equipamentos de segurança, 
etc. Cabe salientar que, em linhas gerais os atrativos  contatados possuem vários 
problemas, dentre eles, falta de espaço físico, falta de divulgação e falta de materiais 
de escritório. 

Em diversos atrativos em Ceilândia foi constatada a necessidade de troca ou melhoria 
de equipamentos de som e iluminação.   

E linhas gerais, as necessidades dos atrativos são: Equipamentos de som; 
Equipamentos de segurança; Datashow e equipamentos de  e multimídia; 
implantação de um elevador para o acesso aos andares; novas tecnologias como: 
multimídia e climatização interna;  aparelhos eletrônicos; aparelhos de climatização;  
material gráfico para divulgação; equipamentos de cozinha industrial; e,  banheiros 
químicos em eventos 

 

 

 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

Como ponto fraco referente a atividades relacionadas a indústrias de transformação está 
o fato de essas não serem predominantes em Brasília, considerando que a cidade possui 
maior expressão no setor de serviços e administração pública. Isso faz com que grande 
parte dos insumos e produtos seja importada de outros locais. 

Em grande parte dos atrativos foi identificada a necessidade de aquisição de diversos 
produtos/insumos, tais como materiais de divulgação, equipamentos de segurança etc. 
Cabe salientar que, em linhas gerais, os atrativos contatados possuem vários problemas, 
dentre eles, falta de espaço físico, falta de divulgação e falta de materiais de escritório.
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Em diversos atrativos em Ceilândia foi constatada a necessidade de troca ou melhoria de 
equipamentos de som e iluminação.  

Em linhas gerais, as necessidades dos atrativos são: equipamentos de som; equipamen-
tos de segurança; datashow e equipamentos de multimídia; implantação de um elevador 
para o acesso aos andares; novas tecnologias como: multimídia e climatização interna;  
aparelhos eletrônicos; aparelhos de climatização; material gráfico para divulgação; equi-
pamentos de cozinha industrial; e banheiros químicos em eventos.

8.10 sAúde humAnA e seRVIÇos socIAIs

Para o critério saúde humana, observou-se um percentual de 63% de oportunidades, 
33% de pontos fracos e 4% de pontos fortes (Gráfico 8.69).

gráFiCo 8.69 – saúde humana e serviços soCiais
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Para o critério saúde humana, observou-se um percentual de 63% de oportunidades, 
33% de pontos fracos e 4% de pontos fortes (Gráfico 8.69). 

Gráfico 8.69 – Saúde humana e serviços sociais 

 

Fonte: CET-UnB, 2010. 

 

Como ponto forte em serviços sociais está o leque de ações que o Ministério do 
Turismo tem desenvolvido voltado para a promoção do turismo acessível. 

Dentre os pontos fracos identificados estão: 

 A acessibilidade para cadeirantes, grupos de terceira idade ou com alguma 
outra limitação é considerada um problema pelos guias que trabalham com 
atendimento direto ao turista; 

 Acessibilidade das PNE necessitaria de maior atenção por parte do poder 
público, terceiro setor e também do setor privado responsável pela 
administração e manutenção dos atrativos turísticos; 

 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães; 

 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade em espaços 
disponibilizados por Hotéis; 

 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade no Centro de Eventos,  
Centro de Convenções Brasil 21 e  Alvorada Hotel. 

 Fonte: CET/UnB, 2010.

Como ponto forte em serviços sociais está o leque de ações que o Ministério do Turismo 
tem desenvolvido, voltado para a promoção do Turismo acessível.

Dentre os pontos fracos identificados estão:

 A acessibilidade para cadeirantes, grupos de terceira idade ou com alguma outra limi-
tação é considerada um problema pelos guias que trabalham com atendimento direto 
ao turista;

 Acessibilidade das PNEs necessitaria de maior atenção por parte do poder público, Ter-
ceiro Setor e também do setor privado responsável pela administração e manutenção 
dos atrativos turísticos;
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 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães;

 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade em espaços disponibilizados 
por hotéis;

 Falta de equipamentos adaptados para a acessibilidade no Centro de Eventos,  Centro 
de Convenções Brasil 21 e  Alvorada Hotel.

Dentre as oportunidades estão:

 Desenvolvimento de projetos voltados à promoção da acessibilidade, inclusive com 
garantias de circulação das PNEs;

 Oportunidade para criação de oficinas e inclusão digital, com sistema de acessibilidade; 
 Necessidade de melhoria dos equipamentos de serviços e acessibilidade para cada 
um dos atrativos;

 Necessidade de adaptação dos serviços de gastronomia para atender as PNEs.

8.11 AGRIculTuRA, PecuáRIA, PRoduÇÃo FloResTAl, PescA, AQuIculTuRA

Para o critério agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foram obser-
vadas, em sua maioria, oportunidades, representando 92%, e ponto forte, representando 
8% (Gráfico 8.70).

gráFiCo 8.70 – agriCultura, peCuária, produção Florestal, pesCa, aQuiCultura
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Dentre as oportunidades estão: 
 Desenvolvimento de Projetos voltados para promoção da acessibilidade 

inclusive com garantias de circulação das PNEs; 
 Oportunidade para criação de oficinas e inclusão digital, com sistema de 

acessibilidade  
 Necessidade de melhoria dos equipamentos de serviços e acessibilidade para 

cada um dos atrativos; e, 
 Necessidade de adaptação dos serviços  de gastronomia para atender as PNEs. 

 

8.11 Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca, aquicultura 
Para o critério Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura foram 
observadas, em sua maioria oportunidades, representando 92% e ponto forte, 
representando 8% (Gráfico 8.70). 

Gráfico 8.70 – Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura 

 

Fonte: CET-UnB, 2010.  

Em empreendimentos de agricultura familiar o turismo vem sendo incentivado como 
uma atividade agregada de negócios, ou seja, o turismo rural. Esse fato ocorre em 
alguns empreendimentos rurais do DF e representa um ponto forte para o setor 
turismo. 

Dentre as oportunidades para turismo rural estão: 

 Fonte: CET/UnB, 2010. 
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Em empreendimentos de agricultura familiar o Turismo vem sendo incentivado como 
uma atividade agregada de negócios, ou seja, o Turismo rural. Esse fato ocorre em alguns 
empreendimentos rurais do DF e representa um ponto forte para o setor Turismo.

Entre as oportunidades para Turismo rural estão:

 Dentre os novos mercados que o setor de agropecuária abarca está o Turismo rural e 
ecológico internacional e intra-regional;

 Alguns dos programas e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia são voltados à 
geração de conhecimentos em empreendimentos de agronegócios, agricultura fami-
liar, agropecuária, sendo os dois últimos com efetiva ocorrência no DF;

 O fortalecimento da agricultura familiar é o foco de programas do Ministério do De-
senvolvimento Agrário;

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário possui programas que podem beneficiar a 
agricultura familiar, o que pode interessar a empreendimentos de Turismo rural em 
paralelo às atividades produtivas;

 O Turismo rural é uma das práticas que mais contribuem com a ocorrência de fontes 
sustentáveis de renda;

 O Turismo rural contribui com a afirmação da importância de conservar e promover 
a identidade cultural;

 Brasília possui microbacias em locais estratégicos que podem ser alvos de benefícios 
por parte do Ministério da Agricultura;

O MCT possui 19 programas que podem beneficiar empreendimentos de agronegócios, 
agricultura familiar, agropecuária.

8.12 ouTRAs clAssIFIcAÇões (JunTAs RePResenTAm menos de 1,6%)

Essa parte do relatório é destinada à apresentação categorias que junta obtiveram 1,6% 
de ocorrência no Relatório Setorial: água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e des-
contaminação; atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; Orga-
nismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; e,  outras atividades e serviços.
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gráFiCo 8.71 – ClassiFiCações menos reCorrentes

 Fonte: CET/UnB, 2010.

8.12.1 áGuA, esGoTo, ATIVIdAdes de GesTÃo de Resíduos e  
 desconTAmInAÇÃo

Foi possível constatar que alguns atrativos turísticos sofrem grandes problemas referentes 
a questões básicas de infraestrutura, que se enquadram na categoria “água, esgoto, ativida-
des de gestão de resíduos e descontaminação”, tais como ausência de lixeiras, banheiros 
e até mesmo o Lago Paranoá, que foi frequentemente citado como atrativo de grande 
expressividade, carece análise de água em suas nascentes.  Esses fatores são considerados 
pontos fracos à atividade turística, pesando negativamente na visitação e na saúde pública.

Como oportunidades identificadas na categoria “água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação”, estão a realização de projetos voltados para a proteção de 
recursos hídricos, inclusive do Lago Paranoá; construção/reforma de banheiros em diver-
sos atrativos, bem como a provisão de banheiros químicos em eventos aberto; iniciativas 
voltadas à educação ambiental da comunidade e de turistas para conscientização sobre a 
importância de não jogar lixo.

Cabe salientar que, em Sobradinho o responsável pelo Haras Bela Vista declarou que 
há descarte de lixo em seu empreendimento, por parte de vizinhos. Isso vem acarretando 
contaminação, o que causa um risco ambiental, considerando que, além de ser uma 
propriedade rural, ainda abriga uma mata nativa com mais de doze hectares com animais 
endêmicos. Em função disso, esse responsável gostaria de financiamento para comercializar 
equipamentos para tratamento de esgoto doméstico destinados à população de baixa 
renda, o que pode representar uma oportunidade de negócio, bem como alternativa para 
solução desse problema.
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8.12.2 ATIVIdAdes ImoBIlIáRIAs 

As atividades imobiliárias no DF apresentam um pouco fraco, principalmente em Brasília.  
Dentre os aspectos destacados estão:

•	 Falta	de	espaço	físico	em	muitos	empreendimentos,	principalmente	atrativos	turísti-
cos, hotéis e restaurantes, o que dificulta o atendimento de demanda;

•	 Falta	de	locais	para	instalação	de	empreendimentos	é	entrave	para	o	desenvolvimen-
to do setor gastronômico; e,

•	O	alto	preço	do	metro	quadrado	em	Brasília	é	o	principal	gargalo	para	o	desenvolvi-
mento do setor hoteleiro no DF.

Como oportunidade para alguns empreendimentos, principalmente gastronomia, está 
oficialização do direito de usar o espaço cedido sem formalização.

8.12.3 ATIVIdAdes PRoFIssIonAIs, cIenTíFIcAs e TécnIcAs

Como ponto fraco  da categoria “atividades profissionais, científicas e técnicas” está a ca-
rência de profissionalização para a gestão do Turismo, principalmente nos níveis gerencial, 
governamental e setor privado, o que apareceu de forma recorrente durante o Relatório.

E como oportunidade está a previsão de projetos de níveis federais e distritais voltados 
para a implantação e o incentivo ao estabelecimento de empresas direta e indiretamente 
relacionadas ao Turismo. 

8.12.4 oRGAnIsmos InTeRnAcIonAIs e ouTRAs InsTITuIÇões  
 exTRATeRRIToRIAIs 

Como ameaça referente a organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
está o fato de haver entraves ao desenvolvimento da atividade turística entre países vizinhos, 
por meio de mecanismos de controles e imposições burocráticos, tais como obtenção de 
vistos e imposição de taxa.

8.12.5 ouTRAs ATIVIdAdes e seRVIÇos

No critério de classificação “Outras atividades e serviços” foram constatadas diversas 
oportunidades para o Setor Turismo, dentre elas:
•	Necessidade	de	recuperação	e	limpeza	dos	monumentos	históricos/culturais;
•	Oportunidade	na	área	de	restauração;
•	Oportunidade	de	investimento	em	segurança;	
•	Necessidade	de	investimentos	em	equipamentos	para	empreendimentos	da	gastrono-

mia, hospedagem, transportes, atrativos turísticos etc.
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Anexo I  
Questionários aplicados pela Pesquisa do Perfil e da Satisfação do turista de lazer e 
de negócio em Brasília. CET-UnB, 2008. 
Perfil Turista de Lazer

I. SEU PERFIL
1. Qual o seu Estado de residência?  AC  AL  AM  AP  BA  CE  DF ES GO  MA 
 MG  MS  MT  PA  PB  PE  PI  PR RJ  RN  RO  RR  RS  SC  SE  SP
 TO  Outro país. Qual?________________

2. Sexo: 
 Masculino 
 Feminino

3. Estado civil:
 Solteiro  Casado  Separado  Divorciado
 União estável  Outro 

4. Faixa etária:
 15-20  21-30  31-45  46-65
 Acima de 65

5. Escolaridade:
 Fundamental (1ª a 8ª série)  Médio (2º grau)
 Superior (3º grau)                 Pós-graduação 
 Superior (incompleto)

6. Qual o valor da sua renda?
 Nenhuma  R$450,00 – R$ 900,00
 R$901,00 – R$2.250,00 
 R$ 2.251,00 – R$4.500,00 
 R$4.501 – R$9.000,00
 Acima de R$ 9.001,00

7. Local de trabalho
 Empresa privada                 Emprego público
 Profissional liberal               Empresário
 Estudante                            Aposentado
 Do lar
 Outros _______________________

II HÁBITOS DE VIAGEM

8. Motivo da viagem
 Lazer/entretenimento  Tratamento saúde
 Visita parentes e amigos  Turismo cívico
 Outros

9. Como organizou a sua viagem?
 Internet    Agência de Viagem   
 Você montou seu pacote   
 Outros:_____________________________

10. Qual o meio de transporte que utilizou para 
chegar a Brasília? 
 Carro  Ônibus          Moto                

Van          Avião        Outro Qual_________

11. Qual o meio de transporte que utiliza na 
cidade?
 Carro alugado              Táxi                    Van
 Ônibus/metrô               A pé                                  
 Veículo emprestado     Outros

12.Qual o tempo de sua estada em Brasília?
 1 dia            2 a 3 dias       
 4 a 5 dias        6 a 7 dias        mais de 7 dias

13. Periodicidade que vem a Brasília: 
 1 vez por ano    Entre 2 e 3 vezes por ano   
 4 e 5 vezes por ano  Mais de 5 vezes por ano

14. Onde está hospedado?
 Casa de amigos/familiares     Pousada              
 Hotel  Flat  Albergue
 Camping  Outros. Qual___________

15.Quem lhe acompanha na viagem?
 Filhos  Cônjuge  Outros familiares
 Grupo de excursão  Sozinho
Nº de pessoas do grupo (incluindo você) _____

16. Quanto gasta por dia em Brasília (inclua 
despesas com hospedagem, alimentação, 
passeios, transporte na cidade, artesanato)?

 Nada                 Menos de R$100,00
 R$101 a R$300,00            R$301 a R$500,00
 Acima de R$501,00

17. Que atrativos conhece?

 Catedral   
Catetinho Shopping Centers  Memorial JK
 Museu Nacional   
 Palácio da Alvorada    Palácio Itamaraty   
 Palácio do Planalto    Parque da Cidade  
 Pontão do Lago Sul  Praça dos Três Poderes
 Congresso Nacional  Ponte JK    Ermida Dom 
Bosco    Teatro Nacional    Torre de TV   
Outro:__________________________________

18. Visitará alguma cidade satélite?
Qual?______________________

19. Visitará algum município de Goiás? 
Qual?_____________________

20. Atividades desenvolvidas na região
 Caminhadas                 City tour
 Atividades náuticas      Gastronomia
 Religião/esoterismo/misticismo 
 Turismo rural/ecoturismo
 Turismo cultural            Outros

 

1
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21. Pretende retornar?
 SIM
 NÃO
Por quê?__________________________________

22. Recomenda Brasília para amigo/familiar?
 SIM
 NÃO
Por quê?_________________________________

III SUAS IMPRESSÕES SOBRE BRASÍLIA

23. Avaliação da infraestrutura de Brasília
Itens Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não 

sei
1 Vias de acesso a Brasília (estradas, 

Aeroporto, Rodoferroviária)
2 Sinalização de acesso a Brasília
3 Sinalização em Brasília
4 Iluminação pública
5 Segurança pública
6 Limpeza urbana
7 Transportes em Brasília (táxi, ônibus, 

metrô)
8º Fluidez do trânsito

24. Avaliação dos atrativos de Brasília
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei

1. Acesso aos atrativos
2. Sinalização até os atrativos
3. Sinalização diante/interior dos atrativos
4. Patrimônio histórico/ Monumentos 
arquitetônicos
5. Gastronomia local
6. Atendimento nos atrativos
7. Segurança nos atrativos

25. Avaliação dos serviços/equipamentos turísticos
Itens Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

sei
1 Qualidade do atendimento nos hotéis, 

pousadas ou flats
2 Qualidade das instalações dos hotéis 

pousadas ou flats
3 Satisfação com o preço cobrado pelos 

hotéis, pousadas ou camping,
considerando custo x benefício

4 Qualidade do atendimento nos 
restaurantes, bares e lanchonetes.

5 Qualidade das instalações dos 
restaurantes, bares e lanchonetes

6 Satisfação com o preço cobrado nos 
restaurantes, bares e lanchonetes,
considerando custo x benefício

7 Qualidade no atendimento dos guias
8 Qualidade das informações prestadas 

pelos guias
9 Hospitalidade
10 Entretenimento e lazer
11 Satisfação com o preço cobrado pelos 

transportes em Brasília
12 Qualidade das informações a respeito  

dos atrativos/entretenimento

26. A minha impressão geral de Brasília enquanto local de lazer e turismo é:

 Excelente  Boa  Regular  Ruim  Péssima

Não
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3 Satisfação com o preço cobrado pelos 

hotéis, pousadas ou camping,
considerando custo x benefício

4 Qualidade do atendimento nos 
restaurantes, bares e lanchonetes.

5 Qualidade das instalações dos 
restaurantes, bares e lanchonetes

6 Satisfação com o preço cobrado nos 
restaurantes, bares e lanchonetes,
considerando custo x benefício

7 Qualidade no atendimento dos guias
8 Qualidade das informações prestadas 

pelos guias
9 Hospitalidade
10 Entretenimento e lazer
11 Satisfação com o preço cobrado pelos 

transportes em Brasília
12 Qualidade das informações a respeito  

dos atrativos/entretenimento

26. A minha impressão geral de Brasília enquanto local de lazer e turismo é:

 Excelente  Boa  Regular  Ruim  Péssima

Não
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27. Alguma opinião que você considere importante sobre o turismo em Brasília? (Pontos fortes e 
oportunidades de melhoria) 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Anexo II 
Questionários aplicados pela Pesquisa do Perfil e da Satisfação do turista de lazer e 
de negócio em Brasília. CET-UnB, 2008. 
Perfil Turista de negócios 

I. SEU PERFIL
1.Qual o seu Estado de residência?  AC  AL  AM  AP  BA  DF  CE  ES GO  MA 
 MG  MS  MT  PA  PB  PE  PI  PR RJ  RN  RO  RR  RS  SC  SE  SP
 TO  Outro país. Qual?________________
2. Sexo: 
 Masculino 
 Feminino

3. Estado civil:
 Solteiro  Casado  Separado  Divorciado
 União estável  Outro 

4. Faixa etária:
 15-20      21-30         31-45      46-65
 Acima de 65

5. Escolaridade:
 Fundamental (1ª a 8ª série)  Médio (2º grau)
 Superior (3º grau)                 Pós-graduação 
 Superior (incompleto) 

6. Qual o valor da sua renda?
 Nenhuma  R$450,00 – R$ 900,00
 R$901,00 – R$2.250,00 
 R$ 2.251,00 – R$4.500,00 
 R$4.501 – R$9.000,00
 Acima de R$ 9.001,00 

7. Local de trabalho
 Empresa privada                 Emprego público
 Profissional liberal               Empresário
 Aposentado
 Outros _______________________

II HÁBITOS DE VIAGEM

8. Motivo da viagem
 Reunião de trabalho             Treinamento
 Trabalho temporário             Outros
 Eventos (feira, congressos, seminário, afins)

9. Como organizou a sua viagem?
 Internet    Agência de Viagem   
 Você montou seu pacote   
 Empresa onde trabalha        Outros:_________

10. Qual o meio de transporte que utilizou para 
chegar a Brasília? 
 Carro  Ônibus          Moto                
Van                   Avião            Outro
Qual?__________________________

11. Qual o meio de transporte que utiliza na 
cidade?
 Carro alugado              Táxi                    Van
 Ônibus/metrô               A pé                                  
 Veículo institucional  Outros

12.Qual o tempo de sua estada em Brasília?
 1 dia               2 a 3 dias       
 4 a 5 dias ...... 6 a 7 dias        mais de 7 dias

13. Com que frequência vem a Brasília
Por Mês___________________
Por Ano____________________

14. Onde está hospedado?
 Casa de amigos/familiares     Pousada              
 Hotel  Flat  Outros

15.Quem lhe acompanha na viagem?
 Filhos  Cônjuge  Outros familiares
 Executivos da empresa
 Sozinho
Nº de pessoas do grupo (incluindo você) _____

16. Quanto gasta por dia em Brasília (inclua 
despesas com hospedagem, alimentação, 
passeios, transporte na cidade, artesanato)?
 Nada                 Menos de R$100,00
 R$101 a R$300,00            R$301 a R$500,00
 Acima de R$ 501,00

17. Freqüenta entretenimento (show, teatro, 
eventos culturais) em Brasília?
 SIM. Qual?_______________________

 Não. Por quê?______________________

18. Conhece os atrativos de lazer do DF?
Não. Por quê?___________________________
 Sim. 
Quais?  Catedral Catetinho Shopping
Centers  Memorial JK  Museu Nacional
 Palácio da Alvorada    Palácio Itamaraty   

19. O que Brasília deveria lhe oferecer para 
você ficar aqui no final de semana?
 Atrações culturais         Atrativos turísticos  
Mais informação sobre o que há em Brasília  
 Preços mais baixos/promoções  
 Outro. Qual?____________

2
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 Palácio do Planalto    Parque da Cidade  
 Pontão do Lago Sul    Pç. Três Poderes   
 Congresso Nacional    Ponte JK    Ermida 
Dom Bosco    Teatro Nacional    Torre de TV     
Outro:______________________________ 

20. Visitará alguma cidade satélite?
Qual?______________________

21. Visitará algum município de Goiás? 
Qual?_____________________

22. Pretende retornar por motivo de lazer?
 Sim                 Não      
Por quê?_________________________________

23. Recomenda Brasília a amigos/familiares?
 Sim             Não. 
Por quê?________________________________

III SUAS IMPRESSÕES SOBRE BRASÍLIA

24. Avaliação da infraestrutura de Brasília
Itens Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei

1 Vias de acesso a Brasília (estradas, 
Aeroporto, Rodoferroviária)

2 Sinalização de acesso a Brasília
3 Sinalização em Brasília
4 Iluminação pública
5 Segurança pública
6 Limpeza urbana
7 Transportes em Brasília (táxi, ônibus, 

metrô)
8º Fluidez do trânsito

25. Avaliação dos atrativos de Brasília
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei

1 Acesso aos atrativos
2 Sinalização até os atrativos
3 Sinalização diante/interior dos atrativos

4 Patrimônio histórico/ Monumentos 
arquitetônicos

5 Gastronomia local
6 Atendimento nos atrativos
7 Segurança nos atrativos

26. Avaliação dos serviços/equipamentos turísticos
Itens Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei

1 Qualidade do atendimento nos 
hotéis, pousadas ou flats

2 Qualidade das instalações dos hotéis 
pousadas ou flats

3 Satisfação com o preço cobrado 
pelos hotéis, pousadas ou flats,
considerando custo x benefício

4 Qualidade do atendimento nos 
restaurantes, bares e lanchonetes.

5 Qualidade das instalações dos 
restaurantes, bares e lanchonetes

6 Satisfação com o preço cobrado nos 
restaurantes, bares e lanchonetes,
considerando custo x benefício

7 Satisfação com o preço cobrado 
pelos transportes em Brasília.

8 Hospitalidade
9 Qualidade das informações a 

respeito dos atrativos/entretenimento

27. A minha impressão geral de Brasília enquanto destino de  negócios é?

 Excelente  Boa  Regular  Ruim                 Péssima
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28. Alguma opinião que você considere importante sobre o turismo em Brasília? (Pontos fortes, 
oportunidades de melhoria). 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Anexo III 
PNT 2007/2010. 
CLASSIFICAÇÃO OBJETIVO 
Inclusão social 
geração de 
empregos pelo 
turismo 

Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos 
populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral. 
Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, 
Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades 
turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o 
envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos 
benefícios advindos da atividade econômica. 
Reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, 
promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e 
melhor distribuição de renda. 
Promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de 
recursos humanos para a área do turismo, bem como a implementação de 
políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho. 

Preservação cultural 
e combate à 
exploração sexual 

Preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais 
eventualmente afetadas pela atividade turística. 
Prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de 
natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as 
competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos. 

Turismo como 
ferramenta de 
preservação 
ambiental 

Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a 
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e 
incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto 
compatíveis com a conservação do meio ambiente natural. 

Promoção e 
divulgação dos 
destinos turísticos 

Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas 
nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao 
desenvolvimento do produto turístico brasileiro. 
Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos 
turísticos brasileiros, com vistas a atrair turistas nacionais e estrangeiros, 
diversificando os fluxos entre as Unidades da Federação e buscando 
beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento 
econômico e social. 
Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos. 

Investimentos em 
sistema de 
informações 
turísticas como 
ferramentas de 
planejamento 

Implementar o inventário turístico nacional, atualizando-o regularmente. 
Propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do 
potencial turístico nacional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, 
a modernização e a segurança dos equipamentos e serviços turísticos, 
adequando-os às preferências da demanda, e, também, às características 
ambientais e socioeconômicas regionais existentes. 
Implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados 
estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos 
turísticos instalados no País, integrando as universidades e os institutos de 
pesquisa na análise desses dados, na busca da melhoria da qualidade e 
credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro. 

Empreendedorismo 
em turismo como 
fonte de 
desenvolvimento 
local e regional 

Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à 
realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, 
congressos e eventos nacionais e internacionais. 
Criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão 
cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos 
com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência 
dos turistas nas localidades. 
Aumentar e diversificar linhas de financiamentos para empreendimentos 
turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e microempresas do setor 
pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais. 
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CLASSIFICAÇÃO OBJETIVO 
Contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades 
componentes da cadeia produtiva do turismo. 
Promover a integração do setor privado como agente complementar de 
financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao 
desenvolvimento turístico. 
Propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, 
eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e 
do aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores 
turísticos privados. 
Estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na 
prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 
equipamentos turísticos. 

Objetivos do Ministério do Turismo 
Fonte: CET/UnB, com base no conteúdo do Plano Nacional do Turismo 2007/2010. 
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Anexo III 
PNT 2007/2010. 
CLASSIFICAÇÃO OBJETIVO 
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geração de 
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competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos. 

Turismo como 
ferramenta de 
preservação 
ambiental 

Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a 
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e 
incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto 
compatíveis com a conservação do meio ambiente natural. 

Promoção e 
divulgação dos 
destinos turísticos 

Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas 
nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao 
desenvolvimento do produto turístico brasileiro. 
Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos 
turísticos brasileiros, com vistas a atrair turistas nacionais e estrangeiros, 
diversificando os fluxos entre as Unidades da Federação e buscando 
beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento 
econômico e social. 
Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos. 

Investimentos em 
sistema de 
informações 
turísticas como 
ferramentas de 
planejamento 

Implementar o inventário turístico nacional, atualizando-o regularmente. 
Propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do 
potencial turístico nacional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, 
a modernização e a segurança dos equipamentos e serviços turísticos, 
adequando-os às preferências da demanda, e, também, às características 
ambientais e socioeconômicas regionais existentes. 
Implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados 
estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos 
turísticos instalados no País, integrando as universidades e os institutos de 
pesquisa na análise desses dados, na busca da melhoria da qualidade e 
credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro. 

Empreendedorismo 
em turismo como 
fonte de 
desenvolvimento 
local e regional 

Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à 
realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, 
congressos e eventos nacionais e internacionais. 
Criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão 
cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos 
com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência 
dos turistas nas localidades. 
Aumentar e diversificar linhas de financiamentos para empreendimentos 
turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e microempresas do setor 
pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais. 
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CLASSIFICAÇÃO OBJETIVO 
Contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades 
componentes da cadeia produtiva do turismo. 
Promover a integração do setor privado como agente complementar de 
financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao 
desenvolvimento turístico. 
Propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, 
eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e 
do aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores 
turísticos privados. 
Estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na 
prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 
equipamentos turísticos. 

Objetivos do Ministério do Turismo 
Fonte: CET/UnB, com base no conteúdo do Plano Nacional do Turismo 2007/2010. 

Objetivos do Ministério do Turismo
Fonte: CET/UnB, com base no conteúdo do Plano Nacional do Turismo 2007/2010.
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Anexo IV 
Descrição dos três programas que compõem o Macroprograma Planejamento e 
Gestão 
PROGRAMA OBJETIVO 
Implementação de  
Descentralização da  
Política Nacional de 
Turismo 
 

Abrange as atividades relacionadas à formulação da Política Nacional de Turismo e 
a sistematização no Plano Nacional de Turismo. Há também a implementação, por 
meio de ações de apoio, do encaminhamento das recomendações do Conselho 
Nacional de Turismo e do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Turismo. Contempla, em âmbito nacional, o acompanhamento e a integração das 
ações dos Fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo nas 27 Unidades da Federação 
e o apoio à estruturação, à organização e à integração das ações de instâncias 
regionais e macrorregionais de turismo. O programa deve dar encaminhamento às 
propostas e ações relacionadas com a elaboração da Agenda Ambiental para o 
Turismo, que deve orientar as políticas públicas do setor no que se refere à 
sustentabilidade ambiental e também ao combate à exploração sexual infanto 
juvenil, em um trabalho articulado com o Ministério da Justiça. 

Avaliação e 
Monitoramento do 
Plano Nacional de 
Turismo 
 

Integra as ações relativas ao acompanhamento, à avaliação de resultados e às 
sugestões para adequar os processos de planejamento e implementação da 
Política Nacional de Turismo, visando ao cumprimento das metas definidas no 
Plano Nacional de Turismo. O monitoramento e a avaliação do Plano devem 
avançar na consolidação de um sistema de indicadores para o Turismo, de forma a 
promover sinergia nas ações do Ministério e de seus parceiros. 

Relações 
internacionais 
 

Engloba as ações ligadas ao desenvolvimento de relações institucionais com outros 
países e organizações internacionais. Um dos focos é a cooperação técnica, 
cujas atividades se relacionam ao estreitamento de laços com outros agentes da 
comunidade internacional, com vistas à promoção do Turismo e à troca de 
experiências no setor. 
O programa tem ainda como função o suporte à participação do Brasil em 
organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Turismo (OMT) e o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), com apoio, acompanhamento, avaliação e 
implantação de políticas e decisões internacionais relacionadas ao 
desenvolvimento do Turismo. 
O Departamento de Relações Internacionais (DRELT) do Ministério do Turismo 
busca fomentar as relações com outros países, paralelamente ao fortalecimento das 
relações com organismos internacionais no âmbito do Turism o. Alinhado com as 
diretrizes da política externa conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores, o 
DRELT contribui para alcançar os objetivos traçados no Plano Nacional do Turismo 
(PNT), tendo como base as metas estabelecidas pelo MTur. 
As principais ações desse Programa são:  
Relações bilaterais:  busca estabelecer mecanismos legais que permitam a troca de 
experiências internacionais de sucesso em âmbito bilateral. Envolve os seguintes 
países: China, Angola e Peru. 
Relações Multilaterais: têm como objetivo elaborar pauta e representar o Brasil nas 
Reuniões de Organismos e Fóruns Internacionais, de forma a identificar e a 
desenvolver as ações originadas das referidas reuniões. O DRELT contribuiu direta 
ou indiretamente para a realização de diversas reuniões ocorridas desde sua 
criação, no âmbito de vários organismos ou fóruns internacionais. Sua contribuição 
variou desde a elaboração de documentação informativa para subsidiar o(s) 
representante(s) dessas reuniões até a completa organização do evento. 
Outras ações: Visa à elaboração de estratégias para que o Brasil se torne cada vez 
mais competitivo diante do mercado internacional, por meio de ações que 
fomentem o Turismo, desde investimentos em infraestrutura de fronteiras até ações 
de benchmarking que contribuirão para o constante aperfeiçoamento dos 
programas já vigentes no MTur. Constam no site do MTUR "Estudos de 
Prospecção" e Seminário e Oficinas. 
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Anexo V 
Descrição dos programas – seus objetivos e justificativas – que compõem o 
Macroprograma Logística de Transportes 
PROGRAMA OBJETIVO JUSTIFICATIVA 
Programa de Ampliação da 
Malha Aérea Nacional 
 

 Busca garantir e fortalecer a 
participação das empresas 
nacionais no mercado aéreo 
internacional, em função da 
importância que representam 
para a atração de turistas 
estrangeiros. 
 

A interação aérea do Brasil com o 
restante do mundo é uma questão 
estratégica e envolve aspectos da 
geopolítica que indicam a necessidade 
de tratamento como um tema de 
Estado, com questões relacionadas não 
só ao Turismo, mas em que a atividade 
tem um papel fundamental. 

Programa de Integração da 
América do Sul 
 

Prevê as bases de uma 
integração sul-americana 
utilizando-se do modal aéreo 
com a finalidade de fomentar 
o Turismo e o comércio 
regional para impulsionar a 
indústria do Turismo de lazer e 
negócios. O Programa viabiliza 
as redes nacionais e sul-
americanas com potencial 
econômico por meio da 
identificação de novos 
destinos turísticos e de 
negócios. Há, também, a 
consolidação das ligações 
aéreas já existentes para 
propiciar o adensamento da 
malha e a inserção competitiva 
das empresas aéreas no 
processo de integração 
regional. 

No que se refere à acessibilidade aérea, 
terrestre, marítima e fluvial, deve-se 
promover a facilitação de processos de 
controles alfandegários, imigratórios e 
de saúde, documentação e 
infraestrutura aeroportuária, de fronteira 
e outras, viabilizando a transformação 
de destinos turísticos nacionais em 
destinos regionais sul-americanos. 
 
 

Programa de Integração 
Modal das Regiões 
 

Objetiva a avaliação do grau 
de capilaridade e da qualidade 
da infraestrutura de acesso e 
seus impactos para a 
competitividade e a 
interiorização do Turismo no 
Brasil. 

Essa avaliação resulta no mapeamento 
dos principais eixos turísticos 
rodoviários, bem como da infraestrutura 
relacionada à acessibilidade marítima, 
terrestre, aérea e fluvial, propondo 
ações de melhorias na infraestrutura e 
nos equipamentos de apoio 
relacionados (postos de combustíveis, 
serviços de alimentação e hospedagem, 
informações turísticas etc.). 
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Anexo VI 
Descrição dos programas que compõem o Macroprograma Regionalização do 
Turismo
PROGRAMA DESCRIÇÃO PRINCIPAIS AÇÕES 

Programa de 
Planejamento e  
Gestão da  
Regionalização 

Integra um conjunto de projetos e ações 
relacionado ao planejamento das regiões turísticas 
nas 27 Unidades federativas. Contempla desde 
atividades de articulação, sensibilização e 
mobilização até a elaboração e a implementação 
dos planos estratégicos das regiões turísticas. Tem 
efetiva atuação por meio da institucionalização de 
instâncias de governança regional, na formação de 
redes, na monitoria e na avaliação do processo de 
regionalização em âmbitos municipal, estadual e 
nacional. 

Inventário da Oferta Turística; 
Planejamento e Gestão 
Regional do Turismo; 
 Estruturação e Gestão dos 65 
Destinos Indutores; 
 Gestão das Instâncias de 
Governança Regionais; 

Programa de  
Estruturação dos  
Segmentos 
Turísticos 

É norteado por duas linhas estratégicas: 
segmentação da oferta e da demanda turística e 
estruturação de roteiros turísticos. Este Programa 
contribui, entre outros, para promover a ampliação 
e diversificação do consumo do produto turístico 
brasileiro, incentivando o aumento da taxa de 
permanência e do gasto médio do turista nacional e 
internacional. 
 
O que se pretende é apoiar o ordenamento e a 
consolidação dos segmentos turísticos, por meio da 
articulação e o fortalecimento de suas instâncias 
representativas e a padronização de referência 
conceitual, de modo a dar identidade a produtos 
turísticos, minimizar os efeitos da sazonalidade e 
aumentar e diversificar a oferta turística no mercado 
doméstico e internacional. 
 
A articulação interinstitucional e intersetorial, a 
capacitação, a qualificação dos serviços turísticos e 
o ordenamento, normatização e regulação são 
diretrizes que nortearão a implementação do 
Programa de Estruturação dos Segmentos, com 
vistas à agregação de valor e competitividade aos 
produtos turísticos brasileiros. 
 
Dentre as ações operacionais, o Programa prevê o 
fortalecimento institucional, a formação de redes, a 
estruturação, diversificação e qualificação da oferta 
turística, a realização de pesquisas e estudos de 
demanda, a promoção e apoio à comercialização e a 
disseminação contínua do conhecimento. 
 
Os principais segmentos de oferta trabalhados pelo 
Programa são: Ecoturismo; Turismo de Aventura; 
Turismo Cultural; Turismo de Esportes; Turismo de 
Estudos e Intercâmbio; Turismo Náutico; Turismo de 
Negócios e Eventos; Turismo de Pesca; Turismo 
Rural; Turismo de Saúde; Turismo Social e Turismo 
de Sol e Praia. 

Curso de Segmentação a 
Distância (EAD); 
 
Rede de Cooperação Técnica 
para a Roteirização Turística; 
 
Vivências Brasil; 
 Banco Brasileiro de Eventos; 
  Economia da Experiência 

6
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PROGRAMA DESCRIÇÃO PRINCIPAIS AÇÕES 

Programa de  
Estruturação da 
Produção 
Associada ao  
Turismo 

É qualquer produção artesanal, industrial ou 
agropecuária que detenha atributos naturais e/ou 
culturais de uma determinada região ou localidade, 
capaz de agregar valor a destinos turísticos. 
 
Busca identificar, fomentar e promover os produtos 
associados, incrementando o diferencial competitivo 
de destinos turísticos brasileiros. 

 Apoio à diversificação da 
oferta turística por meio dos 
produtos associados;  
Valorização e divulgação dos 
produtos associados ao 
Turismo; 
Estruturação do Turismo em 
áreas priorizadas; 

Programa de 
Apoio ao  
Desenvolvimento 
Regional do 
Turismo 
(Prodetur)

Tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento 
turístico sustentável e integrado, proporcionar 
melhorias às condições de vida da população local, 
aumentar as receitas do setor e melhorar a 
capacidade de gestão da atividade em áreas de 
expansão e de potencial turístico. 
 
Integrante dos Programas Regionais de 
Desenvolvimento do Turismo e financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é 
aplicado por meio de ações como a elaboração de 
planos diretores e o fortalecimento da gestão 
municipal, capacitação profissional e empresarial, 
estudos de mercado turístico nacional e 
internacional e planos de gestão ambiental e de 
marketing, além de intervenções em infraestrutura 
de transporte, de saneamento ambiental e de 
conservação de patrimônio histórico, entre outras, 
realizadas com recursos de financiamento 
internacional. 

Ações do Prodetur 
    Passaporte Verde - Férias 
Sustentáveis 
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Anexo VII 
Descrição dos programas que compõem o Macroprograma Qualificação dos 
Equipamentos e Serviços Turísticos. 
PROGRAMA OBJETIVOS AÇÕES 
Programa de 
Normatização 
do Turismo 
 

Criar, aperfeiçoar e disponibilizar instrumentos 
normativos e regulamentadores que exijam 
requisitos mínimos de qualidade para produtos 
e serviços a serem cumpridos pelos prestadores 
de serviços turísticos, empreendimentos, 
equipamentos e profissionais do segmento. 
Mediante a ordenação dos instrumentos 
jurídicos relacionados ao Turismo, de forma a 
serem solucionados conflitos e sobreposição de 
competências, tornando a legislação clara para a 
aplicação e reduzindo o excesso de burocracia. 

Cadastur, sistema de cadastro dos 
prestadores de serviços turísticos. 

Programa de 
Certificação 
do Turismo  
 

Referenciar o mercado e os consumidores nas 
decisões de compra, como também estimular a 
adoção de boas práticas, contribuindo para a 
elevação do padrão de qualidade de serviços e 
produtos do segmento turístico, sendo 
disseminado como ferramenta da busca pela 
excelência na prestação dos serviços. 
Apoiar a certificação dos profissionais 
empregados, contribuindo para aumentar a 
permanência nos postos de trabalho, assim 
como possibilitar a inserção profissional. Ao 
mesmo tempo, proporciona o desenvolvimento 
das empresas, apoiando ações de assistência 
técnica para a certificação. 

Fortalecimento da Cultura da 
Qualidade na Prestação de Serviços 
no Turismo Brasileiro.  
 
Novo Sistema Oficial de 
Classificação dos Meios de 
Hospedagem. 
 

Programa de 
Qualificação 
Profissional  
 

Conjunto de ações relativas à qualificação dos 
diversos tipos de profissionais que integram a 
cadeia produtiva do Turismo, bem como as 
ações voltadas à sensibilização da população 
local quanto à importância de sua participação 
para o sucesso e o desenvolvimento sustentável 
do Turismo. 

PDG Turismo 
 
Olá, Turista! 
 
Gestão Estratégica para Bares, 
Restaurantes e Similares, Hotéis, 
Pousadas e Meios de Hospedagem  
 
Desenvolvimento de Destinos 
Turísticos por meio da Gastronomia  
 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade  
 
Bem Receber Copa 
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Anexo VIII 
Descrição dos programas que compõem o Macroprograma de Apoio à 
Comercialização 
PROGRAMA DESCRIÇÃO AÇÕES 
 
Programa de 
Promoção Nacional  
do Turismo 
Brasileiro 

Integra ações de propaganda, publicidade 
e participação em eventos que divulgam e 
agregam valor à imagem do destino 
turístico de maneira pública, ofertando-o 
como produto ao mercado brasileiro e 
possibilitando, na oportunidade, o 
aumento de emprego e renda e o 
incremento do fluxo turístico local. 

Promoção do Turismo Interno 

Programa de Apoio  
à Comercialização 
Nacional 
 

Propõe um trabalho articulado com os 
operadores, agentes e demais prestadores 
de serviços turísticos, além das secretarias e 
órgãos oficiais de Turismo dos Estados e 
municípios, de modo a aproximar os 
segmentos do setor relacionados à 
produção, oferta de serviços, formatação 
de produtos e comercialização, incluindo 
nessa rede os produtos turísticos 
mapeados pelo Macroprograma de 
Regionalização nas diversas regiões 
turísticas do País. 

Caravana Brasil Nacional 
Salão do Turismo – Roteiros do 
Brasil 
Vai Brasil 
Viaja Mais Melhor Idade 
Brasil Vendo Melhor 
Viaje com Agente 
Caminhão Destino Brasil 
 

Programa de  
Promoção 
Internacional do  
Turismo Brasileiro 
 

Visa à promoção internacional do Turismo 
brasileiro e ao fortalecimento da Marca 
Brasil por meio de um conjunto de 
atividades, como participação em feiras e 
eventos de turismo e de negócios, apoio à 
captação de eventos internacionais para o 
Brasil, ações de publicidade e relações 
públicas. Participam do programa: 
estabelecimento de parcerias, Estados, 
municípios e o trade turístico brasileiro. 

Apoio à Captação de Eventos 
Internacionais 
Apoio à Promoção de Eventos 
Internacionais 
Feiras 
Relações Públicas 
Webmarketing  
Campanhas 
 

Programa de Apoio  
à Comercialização 
Internacional 
 

Promove a divulgação e o conhecimento 
dos produtos e destinos turísticos 
brasileiros como forma de ampliar  
sua comercialização no mercado externo, 
diversificando a oferta e atraindo  
novos fluxos de turistas internacionais  
para as diversas regiões do Brasil. 

Bureaux de Comercialização 
Excelência em Turismo 
Caravana Brasil Internacional  
Escritórios Brasileiros de Turismo 
(EBTs) 
Noites Brasileiras e Festivais 
Gastronômicos 
Roadshows 
Seminários Descubra o Brasil 
Treinamentos presenciais de agentes 
de viagem 
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Anexo IX 
Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Sediar a Copa do Mundo de Futebol FIFA, em. 
2014, e os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, 
em 2016; 
• Desenvolvimento de instrumentos de 
monitoramento da Política Nacional de Turismo 
nos entes da Federação; 
• Ampliação do orçamento (verba de 
programação) do MTur; 
• Fortalecimento da posição do MTur nos 
megaeventos; 
• Eleição de representante do Turismo brasileiro 
para direção executiva da OMT. 

• Reduzida capacidade para a gestão no nível 
gerencial, tanto no âmbito governamental quanto 
no setor privado; 

• Entraves ao desenvolvimento da atividade 
turística entre países vizinhos, por meio de 
mecanismos de controles e imposições 
burocráticos, como a obtenção de vistos e a 
imposição de taxas; 

• Extinção do MTur; 

• Redução do Orçamento; 

• Falta de adesão dos entes da Federação ao PNT. 

  
AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
• Gestão descentralizada do Turismo; 

• Consolidação do Conselho Nacional de 
Turismo como colegiado representativo; 
• Apoio aos fóruns e conselhos estaduais e 
regionais de Turismo; 

• Aprovação da Lei do Turismo. 

• Pouca integração entre as diferentes esferas de 
governo e entre os setores, público e privado; 

• Frágil participação das instâncias no processo de 
gestão (Instâncias de Governança 
Macrorregionais, os Órgãos Estaduais de Turismo, 
os Fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo, 
as Instâncias de Governança Regionais, 
os Órgãos Municipais de Turismo e os 
Colegiados Municipais de Turismo; 

• Carência de maior articulação por afinidades e 
de organização por categorias de atividade, por 
parte das entidades que compõem o Conselho 
Nacional de Turismo; 

• Carência de planos diretores de Turismo em 
Estados e Municípios; 

• Colegiados municipais com organização 
inscipiente e participação limitada; 

• Orçamentos de turismo estaduais e municipais 
sem expressividade frente às demandas. 

Análise SWOT para o eixo temático Planejamento e Gestão  
  Fonte: Baseado em Brasil, 2010.

 Análise SWOT para o eixo temático Planejamento e Gestão 
 Fonte: Baseado em Brasil, 2010.
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Anexo X 
Descrição dos programas do Ministério da Ciência e Tecnologia que podem 
beneficiar o setor do Turismo. 
PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Alimentos  

Disponibilizar conhecimentos, 
tecnologias, materiais e sistemas 
tecnológicos para incrementar a base 
de conhecimentos estruturantes e 
promover a inovação no agronegócio 
com foco em segurança de alimentos e 
novas frentes abertas pela tecnologia 
de alimentos, alimentos de qualidade, 
nutracêutica e alimentos funcionais 

Universidades, Centros de Pesquisa e 
empresas públicas e privadas. 

Automação Agropecuária 
com Foco em 
Empreendimentos de 
Pequeno Porte 

Desenvolver metodologias, 
equipamentos e sistemas de 
automação para investigar, caracterizar 
e melhorar a qualidade de produtos 
gerados pela agricultura familiar de 
pequena escala, por meio da 
instrumentação agropecuária. 

Universidades, instituições de ensino e 
pesquisa, instituições e/ou empresas de 
assistência técnica e extensão rural, 
organizações governamentais, atores 
das cadeias produtivas em geral. 

Programa Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
em Sistemas Inovadores de 
Produção Agropecuária  

Promover a inovação no agronegócio 
com foco em sistemas inovadores de 
produção agropecuária e  disponibilizar 
conhecimentos, tecnologias, materiais 
e sistemas tecnológicos para 
incrementar a base de conhecimentos 
estruturantes 

Universidades, Centros de Pesquisa e 
empresas públicas ou privadas. 

Recuperação das 
Organizações Estaduais de 
Pesquisa Agropecuária 
(OEPAS) para o 
Fortalecimento do Sistema 
Nacional de Pesquisa 
Agropecuária 

Promover a reconstrução do Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária, a 
partir do apoio ao fortalecimento das 
Organizações Estaduais de Pesquisa 
agropecuárias (OEPAs), tendo como 
base a gestão estratégica e a 
articulação institucional em especial 
com a Embrapa. 

Universidades, instituições de ensino e 
pesquisa, instituições e/ou empresas de 
assistência técnica e extensão rural, 
organizações governamentais, atores 
das cadeias produtivas em geral. 

Implementação e 
Modernização de Centros 
Vocacionais Tecnológicos   

Consolidar e expandir o programa de 
Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVTs), visando fortalecer a rede 
nacional de difusão e popularização da 
Ciência e Tecnologia. Ampliar a oferta 
de pontos de acesso ao conhecimento 
científico e tecnológico. 

Adolescentes; filhos de pequenos 
agricultores e trabalhadores rurais da 
comunidade a ser assistida; 
proprietários de pequenas 
propriedades; comunidade ribeirinha; 
pessoas que integram programas 
educacionais e tecnológicos; jovens e 
adultos interessados em serem 
capacitados profissionalmente, bem 
como interessados em um primeiro 
contato com a informática; adultos 
interessados em sua requalificação 
profissional.   

Programa Nacional de 
Inclusão Digital   

Visa proporcionar à população menos 
favorecida o acesso às facilidades da 
tecnologia da informação, capacitando 
jovens para o mercado de trabalho, 
bem como trabalhadores em práticas 
relacionadas com a informática. O 
Programa irá focar a implementação de 

Jovens, Adultos, Trabalhadores Rurais e 
Urbanos. 

10
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PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
Telecentros, no qual, o público-alvo 
receberá capacitação em informática 
básica e navegação na rede mundial de 
computadores, o que contribuirá para a 
melhoria da educação e 
aperfeiçoamento de mão de obra. 
Além disso, irá colaborar para a 
ampliação do Programa Computador 
para Todos. 

Apoio à Pesquisa, à Inovação 
e à Extensão Tecnológica 
para o Desenvolvimento 
Social   

Apoiar projetos e programas voltados à 
pesquisa, inovação e extensão de 
tecnologias para o desenvolvimento 
social, visando contribuir para a 
solução de problemas sociais com a 
utilização de ferramentas de tecnologia 
assistiva, trabalho e renda, habitação, 
saneamento ambiental, agricultura 
familiar, educação, esporte e lazer. 

População excluída rural e urbana; 
pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida; povos indígenas e 
comunidades tradicionais; mulheres e 
comunidades negras; participantes do 
programa da juventude; pessoas com 
insegurança alimentar e nutricional; 
pequenos produtores; micro e 
pequenas empresas; populações 
deprimidas social e economicamente, 
especificamente, população de 
catadores de materiais recicláveis e 
suas famílias; e empreendimentos 
econômicos solidários. 

Programa Comunitário de 
Tecnologia e Cidadania   

Construir base de conhecimentos 
científicos e tecnológicos em atividades 
agroindustriais de interesse nacional ou 
regional voltadas aos 
empreendimentos de pequeno  porte 
em atividade da cotonicultura com 
baixa capacidade de inserção social e 
econômica, para atender aos 
produtores, trabalhadores e 
comunidades ligadas à produção 
agrícola de base familiar, assentamento 
da reforma agrária e comunidades 
tradicionais no semi-árido Nordestino. 

Grupos populacionais, do campo e das 
cidades, em condições de 
vulnerabilidade econômica e social 
ocasionada pela pobreza. Mais 
especificamente, são agricultores 
familiares, assentados, quilombolas, 
pescadores artesanais, extrativistas, 
povos indígenas,e outros grupos em 
situação de pobreza. 

Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento 
Regional com Enfoque em 
Desenvolvimento Local – 
APLs   

Promover os desenvolvimentos 
regional e local por meio de inovações 
que aumentem a competitividade e 
gerem renda aos APLs. 

População excluída rural e urbana; 
pequenos produtores; micro e 
pequenas empresas; populações de 
regiões deprimidas social e 
economicamente, especificamente, e 
empreendimentos econômicos 
solidários. 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário e 
Agroindustrial para Inserção 
Social   

Construir base de conhecimentos 
científicos e tecnológicos em atividades 
agropecuárias e agroindustriais de 
interesse nacional ou regional voltadas 
aos empreendimentos de pequeno 
porte, com baixa capacidade de 
inserção social e econômica para 
atender aos produtores, trabalhadores 
e comunidades ligadas à produção 
agropecuária e extrativista de base 
familiar, assentamentos de reforma 
agrária e comunidades tradicionais. 

População excluída rural e urbana; 
pequenos produtores; micro e 
pequenas empresas; populações de 
regiões deprimidas social e 
economicamente, especificamente, e 
empreendimentos econômicos 
solidários 
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PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
Iniciativa Nacional para a 

parceiras, com vistas à sensibilização, 
conscientização e mobilização dos 
empresários e da sociedade para a 
importância da inovação como 
instrumento de crescimento 
sustentável e competitividade, e à 
necessidade do aperfeiçoamento do 
ambiente institucional, bem como a 
disseminação de informações 
relevantes sobre programas e 
instrumentos de incentivo à inovação.  

Apoio Financeiro às 
Atividades de PD&I e à 
Inserção de Pesquisadores 
nas Empresas   

Apoiar projetos de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e 
inovação em empresas com vistas a 
aumentar a sua competitividade, bem 
como o emprego e a renda gerada. 

Empresas brasileiras  

Apoio à Cooperação entre 
Empresas e ICTs   

Apoiar projetos de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e 
inovação de empresas em cooperação 
com Instituições Científicas e 
Tecnológicas (ICTs), com vistas a 
aumentar a sua competitividade, o 
adensamento tecnológico, a 
dinamização de cadeias produtivas e o 
incremento dos gastos das empresas 
com P&D tecnológico, bem como 
atender às opções estratégicas no 
âmbito da PDP. 

Instituições Científicas e 
Tecnológicas(ICT); Empresas ou 
conjunto de empresas 

Capacitação de Recursos 
Humanos para a Inovação   

Contribuir para a redução dos atuais 
gargalos no processo de inovação 
existentes nas empresas, por meio da 
formação, aperfeiçoamento e 
capacitação de recursos humanos em 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento tecnológico do País. 
O programa compreende: Capacitação 
Empresarial para Pequenas Empresas e 
RHAE-Pesquisador na Empresa. 

Empresários, gerentes, pesquisadores e 
técnicos em atividades de PD&I das 
Empresas   

Implementação de Centros 
de PD&I Empresariais 

Apoiar a criação de novos centros de 
PD&I nas empresas localizadas ou em 
implementação no território nacional, 
visando fortalecer e dar mais 
velocidade ao processo de inovação 
tecnológica, estimular a cooperação 
com centros de pesquisa e com 
universidades e aumentar a 
competitividade das empresas. 

Empresas brasileiras   

Sistema Brasileiro de 
Tecnologia (Sibratec) 

Apoiar o desenvolvimento tecnológico 
da empresa brasileira, por meio da 
promoção de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de 
processos e produtos; de serviços 
tecnológicos; e de extensão e 
assistência tecnológica, atendendo aos 
objetivos do Plano de Ação de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o 

Empresas brasileiras   

Inovação (Pró-Inova)  
Visa articular as iniciativas de entidades Empresas e seus dirigentes
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PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
Desenvolvimento Nacional (Plano CTI 
2007-2010) e as prioridades da Política 
de Desenvolvimento Produtivo 

Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico das Indústrias 
de Eletrônica e de 
Semicondutores   

Promover atividades de PD&I e de 
formação de recursos humanos 
associadas à demanda de inovações, 
especialmente tecnologias portadoras 
de futuro e aperfeiçoar a gestão dos 
incentivos fiscais para o setor, 
objetivando: (i) fomentar a instalação e 
o desenvolvimento no País de 
empresas que exerçam atividades de 
concepção, projeto, prototipagem, 
desenvolvimento e fabricação de 
componentes e dispositivos 
eletrônicos, em especial circuitos 
integrados, mostradores de 
informações (displays), sensores, 
dispositivos opto-eletrônicos, 
fotônicos, orgânicos e
microeletromecânicos (MEMS), partes e 
componentes passivos e ativos, em 
especial, os utilizados na manufatura 
de equipamentos e sistemas 
eletrônicos e suas aplicações; (ii) 
recompor e fortalecer redes produtivas 
de equipamentos e sistemas de 
informação e comunicações 
competitivas nos mercados nacionais e 
internacionais; (iii) a nucleação e o 
desenvolvimento dos setores de 
engenharia de produto e processos nas 
empresas. 

Instituições de ensino e pesquisa 
(universidades e centros de pesquisa), 
empresas públicas e privadas dos mais 
diversos setores industriais (tecnologia 
da informação, eletrônica, automação, 
entretenimento, energia, transporte, 
automobilístico, saúde, agronegócios, 
segurança, logística, serviços, dentre 
outros) e administração pública – 
aplicações e uso de TI. 

Programa de Estímulo ao 
Setor de Software e Serviços   

Elevar a competitividade e a 
capacidade produtiva do setor de 
software e serviços correlatos, para 
ampliar a participação das empresas 
nacionais nos mercados interno e 
externo, tornando o Brasil uma das 
referências no cenário internacional do 
setor.   

Instituições de ensino e pesquisa 
(universidades e centros de pesquisa), 
empresas públicas e privadas dos mais 
diversos setores industriais (tecnologia 
da informação, eletrônica, automação, 
entretenimento, energia, transporte, 
automobilístico, saúde, agronegócios, 
segurança, logística, serviços, dentre 
outros) e administração pública 

Tecnologias Digitais de 
Comunicação, Mídias e 
Redes   

Dar competitividade e autonomia 
tecnológica à indústria brasileira de 
comunicação, mídias digitais e redes, 
incluindo os setores de 
telecomunicações, de comunicação 
sem fio e de tecnologias de banda 
larga, entre outros, possibilitando 
ampliar sua participação nos mercados 
interno e externo, contribuindo para 
reduzir o correspondente déficit da 
balança comercial e os custos dos 
programas de inclusão 
digital; consolidar a capacitação 
tecnológica do País para a 

Instituições de ensino e pesquisa 
(universidades e centros de pesquisa), 
empresas públicas e privadas do setor 
de tecnologia da informação e 
comunicação e administração pública 
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PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
implementação, o desenvolvimento e 
as inovações de técnicas digitais para 
os sistemas de comunicação de massa, 
em particular a TV digital aberta e o 
rádio digital; e gerar produtos, serviços 
e aplicações-piloto para suporte ao 
acesso e ao uso eficaz das facilidades 
oferecidas pelas redes de 
computadores, em particular no 
trabalho em redes cooperativas de 
pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. 
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Anexo XI 
Descrição dos programas do Ministério de Desenvolvimento Agrário que podem 
beneficiar o setor do turismo. 
PROGRAMA/PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO 

ALVO 
Programa Nacional de 
Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(Pronaf)  

Financiamento de projetos individuais ou coletivos de 
agricultores familiares e assentados da reforma agrária.  

Agricultores 
familiares e 
assentados da 
reforma 
agrária 

Programa Mais Alimentos  Linha de crédito do Pronaf que financia investimentos em 
infraestrutura da propriedade familiar. Contempla os 
seguintes produtos e atividades: açafrão, arroz, café, centeio, 
feijão, mandioca, milho, sorgo, trigo, erva-mate, apicultura, 
aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura 
de leite, caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, 
pesca e suinocultura. 

Agricultores 
familiares e 
assentados da 
reforma 
agrária 

Programa Nacional de 
Crédito Fundiário  (PNCF)  

Oferecer condições para que trabalhadores rurais sem terra 
ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por 
meio de um financiamento. O recurso ainda é usado na 
estruturação da infraestrutura necessária para a produção e 
assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o 
agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar 
implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for 
necessário para se desenvolver de forma independente e 
autônoma. O financiamento pode tanto ser individual quanto 
coletivo.  

Trabalhadores 
rurais sem 
terra ou com 
pouca terra 

Assistência Técnica  O objetivo é melhorar a renda e a qualidade de vida das 
famílias rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de 
produção, de mecanismo de acesso a recursos, serviços e 
renda, de forma sustentável. 

Famílias rurais 

Biodiesel  O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
estimula a produção do novo combustível e apóia a 
participação da agricultura familiar na cadeia de produção. 
Instrumentos como crédito, zoneamento, Assistência técnica 
e extensão rural (Ater), fomento, benefícios fiscais (Selo

 

Agricultores 
familiares na 
produção de 
biodiesel 

Combustível Social) estão disponíveis. 

11
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Anexo XII 
Programas do Ministério da Cultura que podem beneficiar o setor do turismo. 
PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
Apoio a Festivais  Visa apoiar os festivais de música e artes cênicas, de 

abrangência nacional ou regional, que estejam consolidados 
no calendário cultural.  Fomentar e difundir as artes cênicas 
e musicais no País. Área Responsável: Fundação Nacional de 
Arte (Funarte).  

Público Geral 

Arte 
Contemporânea 

Estimular a produção artística contemporânea em todas as 
linguagens das artes visuais, por meio da realização de 
exposições de artistas de todo o Brasil nas galerias de arte 
da Funarte.  

Público Geral 

Artes Visuais Promover o intercâmbio nacional e o fomento regional das 
artes visuais, por meio de oficinas, palestras, documentação 
em foto, vídeo, CD ROM e site.  Fomentar e difundir as artes 
visuais no País. 

Público Geral 

Caravanas Funarte 
de Circulação 
Regional  

Estimular, através de prêmio, a circulação de espetáculos de 
teatro e dança nas diversas regiões do País. A circulação é 
regionalizada e objetiva criar condições de apresentação de 
espetáculos em várias cidades, principalmente em 
centros menos desenvolvidos, ampliando o mercado de 
trabalho nesse setor e possibilitando ao público das regiões 
do Brasil ter acesso à diversidade do panorama das artes 
cênicas brasileiras. 
Fomentar e difundir as artes cênicas no País. 

Público Geral 

Prêmio Funarte 
de Estímulo 
ao Circo 

Incentivar a atividade circense de todo o País, 
estimulando grupos de circo a apresentarem seus 
espetáculos principalmente nos centros menos 
desenvolvidos. Fomentar e difundir as artes cênicas no País. 
Área Responsável: Fundação Nacional de Arte (Funarte). 

Público Geral 

Prêmio Funarte de  
Dramaturgia 

Realizado pelo Centro de Artes Cênicas da Funarte e 
executado pela Coordenação de Teatro, o prêmio pretende 
incentivar a dramaturgia brasileira premiando autores 
brasileiros de textos teatrais inéditos, nas categorias de 
teatro adulto e teatro para a infância e juventude. Sua 
premiação é regionalizada, isto é, as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão os seus contemplados. 
Também objetiva capacitar técnicos e artistas na área das 
artes cênicas (teatro, dança, circo, técnicas cênicas), além de 
possibilitar a edição dos textos premiados, distribuindo-os 
em todo o País, bem como a sua montagem e apresentação 
como espetáculos teatrais. 

Público Geral 

Projeto Bandas  O Projeto Bandas de Música consiste em realização de 
cursos de reciclagem para os músicos e mestres de bandas 
de música, bem como a distribuição gratuita de 
instrumentos de sopro e a edição de partituras, estimulando 
assim o fortalecimento da cultura musical brasileira que se 
dá, na maioria dos municípios brasileiros, por meio de suas 
bandas. Valorizar e difundir o trabalho das bandas de música 
do Brasil.  

Músicos e mestres de bandas 
de música 

Projeto Orquestras   Esta ação tem como objetivo promover a realização de 
concertos de duos, trios e quartetos nas várias regiões 
brasileiras, bem como o reparo de instrumentos musicais de 
orquestras sinfônicas, de cordas ou câmara.  

Destina-se às orquestras em 
atividade, que apresentam 
dificuldades em manter suas 
atividades, em função do 
desgaste dos instrumentos 
musicais.

12
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 Projeto Pixinguinha  Realizar espetáculos de música popular nas capitais e 
principais cidades do País, promovendo o intercâmbio de 
manifestações musicais entre as diversas regiões, 
gratuitamente ou a preços populares. Fomentar e difundir a 
Música Popular Brasileira. Os editais do Projeto  Pixinguinha 
são lançados, geralmente, no primeiro trimestre de cada 
ano. A seleção de projetos e o início de circulação das 
caravanas acontecem entre os meses de abril e agosto. Área 
responsável: Fundação Nacional de Arte (Funarte). Parcerias 
existentes: Petrobras, Estados e Municípios, Correlação no 
PPA Programa Engenho das Artes. 

Público Geral 
PROJETO OBJETIVOS PÚBLICO ALVO 
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Anexo XIII 
Estrutura organizacional do CONDETUR 
TIPO DE 
REPRESENTAÇÃO 

ENTIDADE 

Representantes de 
órgãos do Governo 
do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal; 
 Secretaria de Estado de Esportes do Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do 
Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; 
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal; 

Representantes de 
entidades do setor 
turístico 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-DF); 
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV -DF); 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil  (ADVB-DF); 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-DF); 
Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo (ABBTUR-DF); 
Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA-DF); 
 Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo (ABARE-DF); 
 Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF); 
Associação Brasileira de Empresa de Eventos (ABEOC-DF); 
Brasília e Região Convention & Visitors Bureau (BC&VB); 
 Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal (RURALTUR-DF); 
Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal (SINGTUR-DF); 
 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (SINDHOBAR-DF); 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-DF); 
Federação do Comércio do Distrito Federal (FECOMERCIO-DF); 
 Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA-DF); 
Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET/UnB); 
Fórum das Instituições de Ensino Superior de Turismo do Distrito Federal. 

Relação dos representantes de órgãos e entidades que fazem parte do CONDETUR/DF  
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal 

 Relação dos representantes de órgãos e entidades que fazem parte do Condetur/DF 
 Fonte: Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal
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Anexo XIV 
Subsecretarias ligadas a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
ÒRGÃO MISSÃO ATIVIDADES 
Subsecretaria de 
Informações, 
Promoções e 
Turismo 

Formular políticas 
governamentais que tenham por 
objetivo a promoção e o 
desenvolvimento econômico e 
turístico do Distrito Federal. 

Planejamento e coordenação da execução das 
ações, projetos, eventos para fins institucionais 
vinculados diretamente à SDET. Além disso, serve 
de interface com área de comunicação para 
subsidiar informações relevantes ao SDET. 

Subsecretaria de 
Investimentos e 
Negócios 
Internacionais 

Promover a atração de 
investimentos estrangeiros 
diretos (médias e grandes 
empresas), apoiar a 
internacionalização das 
empresas locais e promover a 
melhora da posição, percepção 
e valorização internacional de 
Brasília no âmbito econômico e 
empresarial. 

Atração de investimento estrangeiro direto, 
assessoria e serviços a potenciais investidores, 
apoio à internacionalização das empresas locais, 
imagem e relações internacionais do Distrito 
Federal nos setores econômico e empresarial. 
Conforme a vocação do Distrito Federal, setores 
prioritários foram definidos: alta tecnologia 
(informação e comunicação), saúde 
(farmacêutico e biotecnologia), alimentos, 
logística, energias limpas e pesquisa e 
desenvolvimento.  

Subsecretaria de 
Pequenas 
Empresas 

Planejar, coordenar e criar 
políticas públicas que visem 
propiciar elementos de 
competitividade a micro, 
pequenas e médias empresas do 
Distrito Federal e Entorno. 

Atendimento e orientação a empresários 
interessados em ingressar em programas de 
incentivo ao desenvolvimento. 
 

Subsecretaria do 
Programa de 
Desenvolvimento 
Econômico do 
Distrito Federal 
(PRÓ-DF)

Planejar, coordenar e gerir 
programas de incentivos para 
atração e manutenção de 
empreendimentos produtivos 
sustentáveis no Distrito Federal. 

Analisar o enquadramento das empresas 
pleiteantes nos programas governamentais 
vinculados à SDET e submeter à apreciação do 
Secretário e do COPEP os pareceres técnicos 
quanto ao deferimento ou indeferimento de 
cartas-consulta e projetos de viabilidade 
econômico-financeira.  

Fonte: Ministério do Turismo (2010)  Fonte: Ministério do Turismo (2010)
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Anexo XV 
Projetos da Secretaria de Estado da Cultura do DF 
PROGRAMA/PROJETO OBJETIVO COMO FUNCIONA 
Concertos Didáticos 
 

No site não foram 
obtidas informações. 

No site não foram obtidas informações. 

Cultura nas Cidades 
 

 No início de cada semestre a Secretaria de Cultura 
se reúne com os gerentes regionais de cultura 
para definir o calendário do projeto. Uma semana e 
meia antes do projeto ser apresentado, o gerente 
responsável sugere cinco bandas da sua Região 
Administrativa para serem inseridos em uma 
enquete que poderá ser votada no site da 
Secretaria de Cultura (www.sc.df.gov.br) ou pela 
Rádio Cultura FM (3325-6253). Destas, as três mais 
votadas serão convocadas a comparecer na 
Secretaria de Cultura para apresentação de 
documentos. Posteriormente, o gerente de Cultura 
escolhe o ritmo da banda nacional de acordo com a 
tendência de cada região. Baseado nisso, a 
Secretaria de Cultura contrata mais duas bandas de 
grande porte, sendo pelo menos uma de 
repercussão nacional. 

Orquestra Sinfônica  
 

Levar à comunidade os 
tradicionais Concertos da 
Orquestra Sinfônica. 

Acontecem todas as terças-feiras, às 20h, na Sala 
Villa-Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro. 

Mala do Livro  
 

A Mala do Livro coordena 
ações que promovem a 
leitura em comunidades 
de pouco ou nenhum 
acesso a bibliotecas 
públicas e tem como 
base minibibliotecas 
residenciais instaladas em 
caixas-estantes de 
madeira que comportam 
até 200 livros, entre 
volumes literários, 
material didático, revistas, 
dicionários, enciclopédias 
e gramáticas. 
  
O programa está inserido 
no conjunto de políticas 
públicas promovidas pelo 
Governo do Distrito 
Federal para 
democratizar o livro e 
aprimorar o índice de 
leitura do DF, visto que a 
popularização da leitura e 
do uso do livro é um 
processo fundamental da 
construção da cidadania 
e do desenvolvimento 
sociocultural das 
comunidades. 

É embasado no envolvimento e comprometimento 
das comunidades, em especial dos Agentes 
Comunitários da Leitura, que participam 
voluntariamente mantendo as malas em sua 
residência, emprestando livros e desenvolvendo 
atividades, como o acompanhamento de estudantes 
nas tarefas escolares. 
 O programa tem parceiros como o laboratório 
Sabin, que nos últimos três anos doou 
aproximadamente 19 mil livros por meio do Projeto 
Conte essa História , baseado em campanhas anuais 
de arrecadação entre clientes, colaboradores e 
fornecedores do laboratório. Em 2005, as obras 
foram entregues no dia 24 abril, no lançamento do 
projeto Tenda da Leitura - Venha Ler no Parque , 
da Secretaria de Cultura. 
  
Para garantir o cumprimento das metas, a 
coordenação da Mala do Livro renova os acervos de 
acordo com as necessidades de cada comunidade, 
promove cursos de capacitação dos Agentes 
Comunitários da Leitura e organiza atividades 
culturais para estreitar as formas de interação com 
o livro e com outras manifestações culturais, como 
teatro, música, artesanato, debates, torneios e 
mostra de vídeos. 
  
O empréstimo de livros tem validade de sete dias e 
pode ser renovado caso o volume não tenha sido 
reservado por outra pessoa. Para se cadastrar como 
leitor, basta preencher ficha de inscrição na 
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PROGRAMA/PROJETO OBJETIVO COMO FUNCIONA 
 Biblioteca Domiciliar mais próxima. Já o 

cadastramento dos agentes deve ser feito na 
Diretoria de Bibliotecas Públicas, localizada na 
Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 
 

Cinema Para Cegos 
 

Tornar possível a 
acessibilidade de pessoas 
cegas e baixa visão a uma 
melhor compreensão dos 
filmes do Festival, ajuda 
aos deficientes visuais a 
construírem seus 
conceitos, ampliar seus 
interesses e desenvolver 
sua autonomia cultural e 
fornecer elementos 
visuais que os ajudem na 
compreensão dos filmes. 

Criado para atender a Inclusão Cultural Social de 
pessoas cegas e baixa visão por meio de um 
recurso áudio descritivo, para uma maior 
compreensão das cenas dos filmes do Festival de  
Brasília do Cinema Brasileira. 
 
 

Arte Para Todos  
 

Obter a capacitação de 
arte educadores e da 
comunidade em geral 
para atuar com pessoas 
com necessidades 
especiais, dentro de sua 
proposta de formação 
inclusiva com Arte 
Educação. 

Fundamentação conceitual, metodológica e legal 
para o ensino da Arte estabelecida nos referenciais 
curriculares para a Educação Infantil e nos 
Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e 
Médio. 
A expectativa é que as oficinas sirvam como 
complemento do componente curricular arte, e que 
sejam indutores de novas discussões e experiências 
num contexto inclusivo em salas de aula 
que subsidie arte-educadores na promoção das 
adequações necessárias às aulas, contribuindo 
assim para o desenvolvimento das potencialidades 
das pessoas com necessidades especiais. 
 

Programas do Museu 
Vivo da Memória 
Candanga 
 

Programa de visitação 
orientada para grupos 
pré-agendados, que 
recebe até 45 pessoas 
por vez em visita de 
aproximadamente 2h. 
 

 A visita inicia com o histórico do local na área 
externa, filme histórico de 16 minutos, visita a 
exposição Poeira, Lona e Concreto,  a Casa do 
Mestre Popular e as Oficinas do Saber Fazer . 
 

Programas/Projetos da Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal 
Fonte: Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal (2010) 

 Programas/Projetos da Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal
 Fonte: secretaria de Estado e cultura do Distrito Federal (2010)
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Anexo XVI 
Projetos da Secretaria de Estado da Educação do DF 
PROGRAMA/PROJETO OBJETIVO 
Apoio ao educando  Oferecer aos alunos da rede pública de ensino tratamento médico, 

odontológico, suplementação nutricional e transporte escolar. 

Projetos especiais de 
ensino  

Melhorar a oferta de oportunidades de atendimento a alunos excluídos do 
sistema público de ensino. 

Educando sempre  Promover ações que objetivem a manutenção da educação infantil, do 
ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional. 

Escola de todos nós  Construir, reformar e manter as instalações físicas das instituições públicas 
de ensino. 

Erradicação do 
analfabetismo 

Alfabetização da população do Distrito Federal, a partir de 15 anos e 
preferencialmente até 59 anos, que se declarou analfabeta na última 
pesquisa nacional por amostra de domicílio, visando tornar o DF a primeira 
Unidade da Federação a erradicar o analfabetismo. 

Educação para a 
Diversidade e Cidadania 
(EP) 

Reduzir as desigualdades étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, 
geracional, regional e cultural no espaço escolar. 

Modernizando a 
educação 

Modernizar o sistema de ensino, tornando as instituições educacionais 
públicas instrumento de avanço  técnico e cultural. 

Programa educação 
superior 

Propiciar condições e incentivos de realização de curso superior para 
estudantes do Distrito Federal. 

Programas e Projetos da Secretaria de Educação 
Fonte: GDF (2009) 

 Programas e Projetos da Secretaria de Educação
 Fonte: GDF (2009)
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Anexo XVII 
Prgramas da Secretaria do estado de Obrasdo DF 
PROGRAMA OBJETIVO 
Urbanização  Implantar a infraestrutura urbanística e o mobiliário urbano do 

Distrito Federal. 
Infraestrutura a Serviço 
do Desenvolvimento 

Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infraestrutura 
básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de 
empresas. 
 

Cidade Limpa e 
Urbanizada – Garantia de 
Bem-estar Social 

Promover melhorias de infraestrutura, saneamento e urbanização em 
vias e áreas do Distrito Federal. 
 

Acessibilidade: direito de 
todos  

Garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de 
locomoção em todas as áreas urbanas do Distrito Federal. 

Construindo o Distrito 
Federal 

Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e 
governamentais do Distrito Federal e complementar o plano 
arquitetônico original de Brasília. 
 

Revitalização da Cidade 
de Brasília 

Complementar o plano urbanístico de Brasília com a execução de 
obras de revitalização urbana. 
 

Programa de Gestão das 
Águas e Drenagem 
Urbana do Distrito 
Federal – Águas do DF 

Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas 
condições de saneamento ambiental e de drenagem pluvial urbana. 

Administrando Nossa 
Cidade 

Melhorar a qualidade de vida da comunidade, visando o bem -estar 
social. 

Mãos à Obra  Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, a acessibilidade 
e circulação de veículos e pedestres, e a implantação e reforma de 
equipamentos urbanos. 

Programas/Projetos da pasta da Secretaria de Obras do Distrito Federal 
Fonte: Governo do Distrito Federal (2009) 

 Programas/Projetos da pasta da Secretaria de Obras do Distrito Federal
 Fonte: Governo do Distrito Federal (2009)
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Anexo XVIII 
Programas da SEDUMA-DF 
PROGRAMA DIRETRIZ 
Brasília Sustentável Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região 

metropolitana de Brasília, promovendo a melhoria das condições de vida 
da população e a gestão sustentável do território. 

Gestão Urbana Buscar o processo de desenvolvimento urbano capaz de oferecer 
soluções às demandas advindas do crescimento populacional do Distrito 
Federal e subsidiar o planejamento de intervenções sobre o território. 

Combate à Ocupação  
Irregular do Solo  

Regularizar assentamentos informais e monitorar o território para 
combater novas ocupações. 

Informações para Todos  Disponibilizar ao cidadão, informações e serviços relativos aos sistemas 
de planejamento urbano, habitacional e de meio ambiente. 

Geração de Energia  
Alternativa (EP) 

Fomentar a exploração e geração de formas alternativas de produção de 
energia, não poluente e renovável, objetivando a preservação do meio 
ambiente e a melhoria na qualidade de vida da população. 

Programas da pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do Distrito 
Federal 
Fonte: Seduma (2010) 

 Programas da pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do Distrito Federal
 Fonte: Seduma (2010)
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Anexo XIX 
Programas da Secretaria de estado de planejamento, Orçamento e Gestão do DF 
PROGRAMA OBJETIVO 

Programa para Operação 
Especial 

Identificar ações que não geram produtos à sociedade (Pasep, Serviço da 
Dívida, Sentenças Judiciais etc.) 

Apoio Administrativo Prover órgãos do Distrito Federal dos meios administrativos necessários à 
implementação e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e 
serviços ofertados diretamente à sociedade. 

Melhoria da Gestão 
Pública 

Disseminar o modelo de gestão empreendedora no governo do Distrito 
Federal, visando à modernização do aparelho estatal e da organização 
administrativa, bem como a promoção de um serviço ágil, transparente e 
comprometido com os resultados institucionais e gastos públicos. 

Gestão de Pessoas  Implementar políticas públicas orientadas para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de competências individuais – conhecimentos, 
habilidades e atitudes, ampliação do nível de escolaridade, 
profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores, bem como 
a melhoria da qualidade de vida no trabalho, no intuito de comprometê-los 
aos princípios de um Estado ágil, moderno e integrado à sociedade. 

Gestão por Resultados  Empreender ações eficazes, sistêmicas e sinérgicas, voltadas para o 
realinhamento das práticas e estratégias de gestão dos processos, 
aperfeiçoamento da máquina pública, otimização dos gastos e 
disponibilização de tecnologias de informação inovadoras, no sentido de 
garantir  transparência e efetividade, vetores fundamentais para a 
sustentabilidade do serviço público e legitimidade pela sociedade. 

Modernização da Gestão 
e do Planejamento
(PNAGE/DF) 

Promover a melhoria da prestação de serviços públicos a partir da 
racionalização dos processos de trabalho, da criação de novas tecnologias 
de planejamento, gestão e programas governamentais; da inovação dos 
procedimentos de compras públicas e da regulamentação adequada dos 
instrumentos de terceirização, bem como do desenvolvimento de sistema 
de contabilização de custos e de outras metodologias baseadas na geração 
de indicadores de desempenho e na avaliação das ações públicas. 

Planejamento, Gestão e 
Avaliação 

Modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado 
na melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e 
avaliação dos programas, inclusive com a participação da sociedade, 
visando à promoção de um serviço público ágil, transparente e 
comprometido com os resultados institucionais. 

Programas da Pasta da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal 
Fonte: GDF (2009) 

 Programas da Pasta da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal
 Fonte: GDF (2009)
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Anexo XX 
Programas da Secretaria de Estado de Trabalho do DF 
PROJETO/PROGRAMA DESCRIÇÃO 
Espaço Cidadão  
 

Visa aproximar os seus serviços às comunidades carentes do DF. 
 
Na edição de lançamento do projeto, a Setrab vai qualificar 875 pessoas nos 
cursos de operador de microcomputador, assistente administrativo, assistente 
administrativo para construção civil, eletricista instalador predial e residencial, 
salgadeiro/confeiteiro, aplicador de revestimentos cerâmicos, carpinteiro de 
forma/armador de ferragens, pedreiro, pintor de obras e instalador de sistema de 
segurança eletrônica. 

Endereço do Emprego Endereço do Trabalhador, que se destina à instalação de 250 terminais de auto-
atendimento eletrônico, com acesso aos serviços prestados pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e outros órgãos do GDF e, inclusive e ineditamente, a diversos 
outros programas do Governo Federal, distribuídos em diversos pontos do DF. 
 
As máquinas, também chamadas de totens, irão concentrar informações sobre as 
vagas, de acordo com o perfil do trabalhador. Esse sistema irá facilitar a busca e 
colocar o trabalhador mais perto da vaga. Ele não precisará mais ir até a agência e 
enfrentar filas. Bastará ir até o terminal. Além disso, as informações estarão 
concentradas e o processo será mais rápido. 

Projovem Trabalhador  
e Jovem 
Empreendedor 

O Projovem Trabalhador  é um projeto de qualificação profissional para jovens de 
18 a 29 anos, desempregados, que concluíram ou estejam cursando os ensinos 
fundamental ou médio e que comprovem renda familiar de até um salário 
mínimo. 
 
As qualificações serão nas áreas de alimentação , vestuário , turismo e 
hospitalidade e serviços pessoais. 
 
O Jovem Empreendedor é um projeto de qualificação social e profissional a 
distância, de empreendedorismo para estudantes do curso de administração e 
funcionários das Associações Comerciais do DF. 

Brasília Turística Destina-se à capacitação de taxistas do Distrito Federal para aprimorar o  
atendimento a turistas e fomentar essas atividades na região. Neste programa,  
os taxistas irão aprender linguas estrangeiras e saber um pouco sobre os 
pontos turísticos de Brasília e sua história. 

Mulher Trabalhadora  Destina-se à capacitação de mulheres nas áreas de trabalho doméstico, moda,  
artesanato e economia solidária. O projeto pretende, além de formar profissionais
em secretariado do lar, moda e artesanato, incentivar o empreendedorismo.

Artesanato  A Secretaria de Trabalho propicia aos artesãos do Distrito Federal geração de 
renda, promovendo elevação de nível profissional, social e econômico 
desenvolvendo o artesanato local e incentivando à comercialização dos pr odutos 
artesanais em feiras e exposições locais, nacionais e internacionais. 
 
O artesanato do Distrito Federal oferece qualificação de artesãos em cursos e 
oficinas de aperfeiçoamento profissional; promove a qualificação dos artesãos 
por meio de cursos, oficinas, seminários e workshop;  encaminhamento para o 
acesso às linhas de crédito assistido; estímulo a organização de associações e 
cooperativas. 
 
Todas as peças produzidas são feitas de cerâmica; composto químico e natural; 
couro; fibras, vegetais e sementes; flores do cerrado; madeira; metal; pedras, 
gemas e corais; reciclados; rendas e bordados; tecelagem e tecido. 

20
Anexo

PRoGRAmAs dA secReTARIA de esTAdo de 
TRABAlho do dF
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PROJETO/PROGRAMA DESCRIÇÃO 
Associativismo e 
Cooperativismo 

A cooperação sempre existiu na história da humanidade e sem ela o homem 
jamais poderia ter chegado onde chegou. Cooperar significa trabalhar com o 
outro, fazer algo junto com alguém , permitindo alcançar um objetivo que 
dificilmente se conseguiria sozinho. Por isso, a Secretaria de Estado de Trabalho 
acredita e valoriza a força das associações e cooperativas, promove o  
cadastramento de associações e cooperativas dos ramos trabalho – 
que prestam serviços a terceiros – e produção – que confeccionam produtos. 
Desenvolve ainda ações que visam aprimorar o funcionamento das cooperativas 
e associações cadastradas por meio da prestação de seus serviços
institucionalizados, como: 
 Cadastro de Associações e Cooperativas dos ramos trabalho e produção; palestras 
sobre associativismo e cooperativismo; assessoria às instituições cadastradas em 
assuntos relacionados à formação, organização, sensibilização e gestão de 
empreendimentos solidários; aplicação de ferramentas de diagnóstico e 
elaboração de Plano de Ação de Melhoria; viabilização e realização de curso para 
aprimoramento dos associados e/ou cooperados; viabilização e realização de 
evento para divulgação e comercialização de produtos e serviços; e pesquisa junto 
aos grupos cadastrados de interesse em participar de cursos de capacitação. 

Intermediação de 
Mão de Obra 

Todos os dias, as Agências do Trabalhador cadastram os candidatos em busca de 
emprego para encaminhá-los ao mercado de trabalho. 
Após a inscrição em uma das agências, será verificada se existe uma vaga de 
acordo com a sua solicitação e o seu perfil profissional. Existindo uma vaga, o 
trabalhador será imediatamente encaminhado para uma entrevista com o 
empregador. 
Ao ser encaminhado para uma entrevista de emprego, será entregue uma carta 
de encaminhamento que deverá ser apresentada ao entrevistador da empresa. 
Após a entrevista, o trabalhador deverá retornar à Agência do Trabalhador com 
sua carta de encaminhamento e com o resultado da entrevista. Caso não tenha 
sido selecionado, será verificada outra oportunidade de emprego. 

Qualificação 
Profissional 

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, consciente de que a qualificação 
profissional é uma necessidade para os jovens, homens e mulheres em termos de 
orientação profissional para sua inserção no mundo do trabalho, viabiliza cursos 
de qualificação profissional à população do Distrito Federal. 
A definição dos cursos a serem ofertados à população é realizada com base: 
 Em estudo do mercado, buscando oferecer cursos nas áreas que geram 
empregos; 

Em pesquisas por intermédio de audiências públicas e reuniões com as classes 
empresariais e laborais; 

No interesse dos trabalhadores inscritos nas Agências do Trabalhador (SINE); 
A execução dos cursos é feita por meio de cadastramento, seleção e 

contratação de entidades especializadas; 
O acompanhamento, a supervisão e a avaliação do Programa se dá com base 

em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

O que o programa oferece? 
 Cursos de qualificação profissional gratuitos; 

Fornecimento de lanches no intervalo das aulas; 
Cobertura de seguro em grupo contra acidentes pessoais. 

Projetos da Pasta da Secretaria de Estado e de Trabalho 
Fonte: Secretaria de Estado e de Trabalho (2010) 

 Projetos da Pasta da Secretaria de Estado e de Trabalho
 Fonte: Secretaria de Estado e de Trabalho (2010)
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1. Palácio da Alvorada
2. Catetinho
3. Supremo Tribunal Federal
4. Congresso Nacional
5. Espaço Oscar Niemeyer
6. Palácio da Justiça
7. Memorial do Povos Indígenas
8. Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Aparecida
9. Templo da Legião da Boa Vontade
10. Seicho-No-Ie
11. Oratório do Soldado
12. Comunhão Espírita
13. Igreja Messiânica Mundial do Brasil
14. Templo da Ordem Rosa Cruz
15. Igreja Adventista do Sétimo Dia
16. Museu da Imprensa
17. Museu Nacional de Gemas
18. Espaço Cultural T-Bone
19. Concha Acústica de Brasília
20. Funarte Sala Cássia Eller
21. Teatro Escola Parque 308 Sul
22. Teatro Oficina Perdiz
23. Autódromo Internacional Nelson Piquet
24. Palácio do Itamaraty
25. Centro de Convenções Ulysses Guimarães
26. Cine Brasília
27. CONIC
28. Estação Rodoviária de Brasília
29. Superior Tribunal de Justiça
30. Hospital Sarah Kubitschek.  

21
Anexo

lIsTA dos ATRATIVos culTuRAIs  
do PlAno PIloTo de BRAsílIA  
Que nÃo ResPondeRAm Ao esTudo



22
Anexo

descRITIVo de cATeGoRIAs e suBcATeGoRIAs
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APÊNDICE 1  
Descritivo de categorias e subcategorias.  
 

ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 
Montanhas 

Planaltos e planícies 
Costas ou litoral 
Terras insulares 

Hidrografia 
Quedas d‟água 

Fontes hidrominerais ou termais 
Unidades de conservação 
Cavernas, grutas e furnas 

Áreas de caça e pesca 
Flora 
Fauna 

Paisagem 
Outros 

Montanhas: Grandes elevações naturais do terreno, constituídas por agrupamento 
de morros, serras, escarpas, etc. O inventário considera as formas de aparência 
exótica ou curiosa, avistadas a distância, que se destacam dentro da paisagem ou 
locais de altitude e que possibilitem a realização de atividades de lazer ou desportos. 

Planaltos e planícies: planaltos são superfícies que se apresentam elevadas, 
delimitadas por escarpas, sem grandes desníveis de saliências e reentrâncias, a 
qualquer altitude variável acima de 300m. As planícies correspondem à área extensa 
e plana na qual os processos de sedimentação superam os de erosão. Existem 
planícies costeiras – no litoral brasileiro – e planícies continentais, formadas pelos 
depósitos de sedimentos deixados pelos rios. 

Costas ou litoral: abrange tudo o que vem a ser a zona de contato das águas 
(oceanos e mares) com a terra (continente e ilhas). Genericamente, todo tipo de costa 
ou litoral traz muita viabilidade para o uso turístico e é essa viabilidade que interessa 
à análise. 

Terras insulares: territórios constituídos de ilhas continentais, costeiras, oceânicas, 
fluviais, deltaicas, lacustres e ilhas oceânicas. A inclusão de recifes e atol nesse tipo 
deve-se à existência de formações sedimentares em arenito e coral nas costas do 
Nordeste brasileiro. 

Hidrografia: conjuntos das águas correntes ou estáveis de uma região. A rede 
hidrográfica é formada por bacias fluviais e não é um atrativo. Seus rios são atrativos, 
logo, o inventário registra exclusivamente o aproveitamento de trechos para 
percursos, margens com instalações balneárias, formações de praias naturais, 
existência de áreas de pesca, canais de ligação de importância, cachoeiras ou outras 
partes do todo. As águas integram também os deltas, que são um tipo de foz onde 

monTAnhAs: grandes elevações naturais do terreno, constituídas por agrupamento 
de morros, serras, escarpas etc. O inventário considera as formas de aparência exótica ou 
curiosa, avistadas a distância, que se destacam dentro da paisagem ou locais de altitude e 
que possibilitem a realização de atividades de lazer ou desportos.

PlAnAlTos e PlAnícIes: planaltos são superfícies que se apresentam elevadas, delimita-
das por escarpas, sem grandes desníveis de saliências e reentrâncias, a qualquer altitude vari-
ável acima de 300m. As planícies correspondem à área extensa e plana na qual os processos 
de sedimentação superam os de erosão. Existem planícies costeiras – no litoral brasileiro – e 
planícies continentais, formadas pelos depósitos de sedimentos deixados pelos rios.

cosTAs ou lIToRAl: abrange tudo o que vem a ser a zona de contato das águas (oceanos 
e mares) com a terra (continente e ilhas). Genericamente, todo tipo de costa ou litoral traz 
muita viabilidade para o uso turístico e é essa viabilidade que interessa à análise.

TeRRAs InsulARes: territórios constituídos de ilhas continentais, costeiras, oceânicas, 
fluviais, deltaicas, lacustres e ilhas oceânicas. A inclusão de recifes e atol nesse tipo deve-se 
à existência de formações sedimentares em arenito e coral nas costas do Nordeste brasileiro.

hIdRoGRAFIA: conjuntos das águas correntes ou estáveis de uma região. A rede hi-
drográfica é formada por bacias fluviais e não é um atrativo. Seus rios são atrativos, logo, 
o inventário registra exclusivamente o aproveitamento de trechos para percursos, margens 
com instalações balneárias, formações de praias naturais, existência de áreas de pesca, 
canais de ligação de importância, cachoeiras ou outras partes do todo. As águas integram 
também os deltas, que são um tipo de foz onde se dá a deposição de detritos transportados  
pelo rio. Ocorre a sedimentação e o rio passa a desaguar por vários braços.
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QuedAs d’áGuA: denominação genérica de todos os tipos de desnivelamento do per-
fil de um rio, dando origem a saltos, cachoeiras, cascatas, corredeiras, cataratas, de acordo 
com a altura da queda longitudinal sofrida pelo rio.

FonTes hIdRomIneRAIs ou TeRmAIs: águas ricas em sais e minerais, caracteri-
zadas por suas propriedades terapêuticas ou de revigoramento. Podem ser ferruginosas, 
magnesianas, sulfurosas, radioativas etc. São termais as que apresentam a temperatura 
mais elevada que o ambiente.

unIdAdes de conseRVAÇÃo: áreas delimitadas e protegidas por lei, dotadas de 
atributos naturais excepcionais, com o objetivo de resguardar amostra representativa 
dos ecossistemas do País constantes no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). Para fins deste estudo deverão ser levantadas apenas as UCs, com possibilidade 
de visitação pública atual ou futura (nacionais, distritais e particulares).

cAVeRnAs, GRuTAs e FuRnAs: cavernas e grutas são cavidades de formas variadas 
que podem apresentar salões, galerias, degraus e sumidouros. A denominação “lapa” é 
usada em alguns Estados do Brasil para cavidades ou grutas que aparecem nas encostas 
das rochas. Furnas são cavidades que aparecem em encostas de barrancos por desmoro-
namento ou mesmo dissolução das rochas.

áReAs de cAÇA e PescA: criadas pelo poder público, podem ser públicas ou particulares, 
destinadas à prática temporária de caça/ pesca amadora em diferentes regiões do País, tendo 
como objetivo o manejo e as facilidades para essas atividades, de forma a garantir a perma-
nência das espécies (Código de Caça – Lei nº 5.197/97 e outras legislações pertinentes).

FloRA: ecossistema predominante, tipo de vegetação, com destaque para a diversida-
de florística, as espécies endêmicas, raras e em extinção.

FAunA: diversidade faunística do ecossistema da região, com destaque para as espécies 
endêmicas, raras e em extinção.

PAIsAGem: aspectos de relevância, formas ou fenômenos que constituam diferenças e 
que configurem o Entorno ambiental do atrativo e atuem no estímulo do observador. Lo-
cais/espaços que por si só tornam-se atrativos, possibilitando a contemplação da paisagem 
e do seu Entorno.

ouTRos: dada a impossibilidade de um conhecimento abrangente de cada região, con-
siderando a extensão e diversidade da paisagem brasileira, os aspectos regionais específicos 
que não foram contemplados deverão ser especificados em outros por seus nomes próprios.
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específicos que não foram contemplados deverão ser especificados em outros por 
seus nomes próprios. 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS CULTURAIS 
Sítios históricos 

Arquitetura/ Edificações 
Obras de arte 

Instituições culturais 
Festas e celebrações 
Gastronomia típica 

Artesanato 
Músicas e danças 
Feiras e mercados 
Saberes e fazeres 

Outros 

Sítios históricos: áreas consideradas como testemunho cultural do homem (da pré-
história à época atual), pela homogeneidade e interesse especialmente artístico, 
histórico, científico e lendário, desde que permitam a visitação pública. São 
caracterizados como: a) locais de interesse cultural e histórico em razão de sua 
estrutura e morfologia urbana e pela homogeneidade e unidade da arquitetura, b) 
locais evocativos de acontecimentos cívicos, históricos e lendários e c) locais de 
interesse arqueológico e paleontológico. 

Arquitetura/ Edificações: edificações públicas ou privadas, urbanas ou rurais, com 
funções diversas que por sua constituição física, forma, função, aspecto construtivo 
ou importância histórica são capazes de atrair fluxos de turistas para visitação. São 
exemplos de arquitetura/ edificações de interesse turístico bens que sejam 
característicos da arquitetura civil, arquitetura militar, arquitetura religiosa, 
arquitetura industrial e ou agrícola, arquitetura vernacular, arquitetura funerária ou 
ruínas e ou vestígios dessas formas. 

Obras de arte: obras de arte produzidas por profissionais com formação técnica, 
universitária ou não em diferentes períodos históricos. As obras de arte são 
caracterizadas por produções de escultura, estatuária, monumentos, obeliscos, 
pintura, murais, vitrais, azulejaria entre outros legados que tenham a capacidade 
latente ou explorada de atrair fluxos turísticos e de visitação. 

Instituições culturais: instituições permanentes, particulares ou públicas, abertas à 
visitação pública, que conservem e apresentem coleções de objetos de caráter 
cultural ou científico, coleções de livros e documentos, arquivos de documentos, 
arquivos de documentos específicos de determinado tema,   bibliotecas, galerias para 
exposições, cinemas, salas de vídeo, espaços para shows, peças teatrais, musicais para 
fins de estudo, educação e satisfação. De acordo com seu acervo e equipamentos 
podem ser de caráter histórico, científico, artístico ou tecnológico. 

síTIos hIsTÓRIcos: áreas consideradas como testemunho cultural do homem (da pré-
história à época atual), pela homogeneidade e interesse especialmente artístico, histórico, 
científico e lendário, desde que permitam a visitação pública. São caracterizados como: a) 
locais de interesse cultural e histórico em razão de sua estrutura e morfologia urbana e pela 
homogeneidade e unidade da arquitetura, b) locais evocativos de acontecimentos cívicos, 
históricos e lendários e c) locais de interesse arqueológico e paleontológico.

ARQuITeTuRA/ edIFIcAÇões: edificações públicas ou privadas, urbanas ou rurais, 
com funções diversas que, por sua constituição física, forma, função, aspecto construtivo 
ou importância histórica, são capazes de atrair fluxos de turistas para visitação. São exem-
plos de arquitetura/ edificações de interesse turístico bens que sejam característicos da ar-
quitetura civil, arquitetura militar, arquitetura religiosa, arquitetura industrial e ou agrícola, 
arquitetura vernacular, arquitetura funerária ou ruínas e ou vestígios dessas formas.

oBRAs de ARTe: obras de arte produzidas por profissionais com formação técnica, 
universitária ou não, em diferentes períodos históricos. As obras de arte são caracterizadas 
por produções de escultura, estatuária, monumentos, obeliscos, pintura, murais, vitrais, 
azulejaria, entre outros legados que tenham a capacidade latente ou explorada de atrair 
fluxos turísticos e de visitação.

InsTITuIÇões culTuRAIs: instituições permanentes, particulares ou públicas, abertas 
à visitação pública, que conservem e apresentem coleções de objetos de caráter cultural 
ou científico, coleções de livros e documentos, arquivos de documentos, arquivos de do-
cumentos específicos de determinado tema, bibliotecas, galerias para exposições, cinemas, 
salas de vídeo, espaços para shows, peças teatrais, musicais para fins de estudo, educação 
e satisfação. De acordo com seu acervo e equipamentos podem ser de caráter histórico, 
científico, artístico ou tecnológico.

FesTAs e celeBRAÇões: manifestações tradicionais e/ou populares, que se realizam 
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em datas fixas ou móveis, caracterizadas por atos e/ou comemorações religiosas e/ou po-
pulares e/ou folclóricas e/ou cívicas.

GAsTRonomIA TíPIcA: conjunto de alimentos e bebidas e seus rituais peculiares de 
elaboração, modo de servir e de consumir, confeccionados com ingredientes próprios de 
uma região e com base nas suas tradições gastronômicas. Estão divididos em: pratos típi-
cos, iguarias regionais, doces e salgados, frutas, bebidas e outros.

ARTesAnATo: objetos produzidos manualmente ou com equipamentos rudimentares, 
em pequena escala, que refletem a concepção espacial e formal dos artistas populares de 
uma área ou região. As técnicas variam de acordo com a região e com a matéria-prima 
utilizada. As mais comuns são: cerâmica, cestaria, madeira, tecelagem, bordados, metais, 
pedra, renda, couro, plumaria, pedrarias, entre outros materiais.

músIcAs e dAnÇAs: manifestações artísticas, folclóricas, profissionais, amadoras e outras, 
que variam conforme a região: banda e conjunto musical, salão de dança, clube e casa de 
shows, festival, folguedos, centro de tradição e outros.

FeIRAs e meRcAdos: locais de compra e venda de produtos tradicionais da região – 
alimentação, vestuário, utensílios, adornos etc. Podem estar instalados em local fechado 
ou ao ar livre. Ex.: Mercado Modelo (BA), Feira de Caruaru (PE), Mercado Ver-o-Peso 
(PA). Podem ser: feira agrícola, feira pecuária, feira livre, feira de Turismo, outras feiras, 
mercado livre, mercado de carne, mercado de frutas, mercado de peixe, mercado de 
artesanato, mercado de produtos variados e outros mercados.

sABeRes e FAzeRes: manifestações de conhecimento empírico, práticas de trabalho e 
práticas sociais, como: contar estórias e causos, recitar poesias e rezas, preparar receitas 
tradicionais, elaborar trabalhos manuais e de arte popular, entre outros.
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Festas e celebrações: manifestações tradicionais e/ou populares, que se realizam em 
datas fixas ou móveis, caracterizadas por atos e/ou comemorações religiosas e/ou 
populares e/ou folclóricas e/ou cívicas. 

Gastronomia típica: conjunto de alimentos e bebidas e seus rituais peculiares de 
elaboração, modo de servir e de consumir, confeccionados com ingredientes próprios 
de uma região e com base nas suas tradições gastronômicas. Estão divididos em: 
pratos típicos, iguarias regionais, doces e salgados, frutas, bebidas e outros. 

Artesanato: objetos produzidos manualmente ou com equipamentos rudimentares, 
em pequena escala, que refletem a concepção espacial e formal dos artistas 
populares de uma área ou região. As técnicas variam de acordo com a região e com a 
matéria-prima utilizada. As mais comuns são: cerâmica, cestaria, madeira, tecelagem, 
bordados, metais, pedra, renda, couro, plumaria, pedrarias, entre outros materiais. 

Músicas e danças: manifestações artísticas, folclóricas, profissionais, amadoras e 
outras que variam conforme a região: banda e conjunto musical, salão de dança, 
clube e casa de shows, festival, folguedos, centro de tradição e outros. 

Feiras e mercados: são locais de compra e venda de produtos tradicionais da região 
– alimentação, vestuário, utensílios, adornos, etc. Podem estar instalados em local 
fechado ou ao ar livre. Ex.: Mercado Modelo (BA), Feira de Caruaru (PE), Mercado Ver-
o-Peso (PA). Podem ser: feira agrícola, feira pecuária, feira livre, feira de turismo, 
outras feiras, mercado livre, mercado de carne, mercado de frutas, mercado de peixe, 
mercado de artesanato, mercado de produtos variados e outros mercados. 

Saberes e fazeres: manifestações de conhecimento empírico, práticas de trabalho e 
práticas sociais, como: contar estórias e causos, recitar poesias e rezas, preparar 
receitas tradicionais, elaborar trabalhos manuais e de arte popular entre outros. 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Extrativismo e exploração 
Agropecuária 

Indústria 

Extrativismo e exploração: atividades produtivas do setor primário da economia 
subdivididos em extrativismo e exploração mineral ou vegetal. O extrativismo e a 
exploração mineral é caracterizado por minas produtivas enquanto o vegetal consiste 
na produção extrativista de produtos vegetais permitida legalmente. Em ambos os 
casos, a atratividade reside nas técnicas de produção e na singularidade da atividade 
em si.  

Agropecuária: referem-se às produções agropecuárias e outras culturas capazes de 
atrair turistas pelo excepcionalidade da atividade em si, seja por meio das técnicas de 
produção ou por outros fatores. Ex: áreas rurais (fazendas, sítios, etc.) públicas ou 

exTRATIVIsmo e exPloRAÇÃo: atividades produtivas do setor primário da economia 
subdivididas em extrativismo e exploração mineral ou vegetal. O extrativismo e a explo-
ração mineral são caracterizados por minas produtivas enquanto o vegetal consiste na 
produção extrativista de produtos vegetais permitida legalmente. Em ambos os casos, a 
atratividade reside nas técnicas de produção e na singularidade da atividade em si. 

AGRoPecuáRIA: refere-se às produções agropecuárias e outras culturas capazes de 
atrair turistas, pela excepcionalidade da atividade em si, seja por meio das técnicas de 
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produção ou por outros fatores. Ex: áreas rurais (fazendas, sítios etc.) públicas ou privadas, 
onde sejam desenvolvidas atividades e pesquisas agrícolas, de cultivo de flores e plantas 
ornamentais e/ou criação de animais. Podem ser: agricultura, pecuária, aquicultura, cria-
ção de animais silvestres, agroindústria entre outras culturas.

IndúsTRIA: referem-se às produções industriais que, pela singularidade da atividade em 
si (técnicas de produção ou outros fatores) são capazes de atrair turistas. Podem ser: petro-
lífera, automobilística, têxtil, laticínios, bebidas, couro, joalheira, moveleira, entre outras.
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privadas, onde sejam desenvolvidas atividades e pesquisas agrícolas, de cultivo de 
flores e plantas ornamentais e/ou criação de animais. Podem ser: agricultura, 
pecuária, aqüicultura, criação de animais silvestres, agroindústria entre outras 
culturas. 

Indústria: referem-se às produções industriais que, pela singularidade da atividade 
em si (técnicas de produção ou outros fatores) são capazes de atrair turistas. Podem 
ser: petrolífera, automobilística, têxtil, laticínios, bebidas, couro, joalheira, moveleira 
entre outras. 

 
ATRAÇÕES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS OU  

ARTÍSTICAS 
Parque tecnológico 

Parque industrial 
Museu tecnológico 
Centro de pesquisa 

Usina hidroelétrica, barragem,  
eclusa, açude. 

Planetário 
Aquário 
Viveiro 

Exposição técnica 
Exposição artística 

Ateliê 
Zoológico 

Jardim Botânico 
Outros 

Parque tecnológico: conjunto de indústrias nacionais, regionais, estaduais, distritais 
ou municipais destinadas a produção em larga, média ou pequena escala de diversos 
produtos industrializados ou serviços relacionados ao uso intensivo, produção 
intelectual e ou material, montagem final ou parcial de bens de novas tecnologias 
para consumo.  Ex: conjunto de indústrias ou prestadoras de serviços nas áreas de 
informática, química fina, armamento, telecomunicações, aeronaútica, entre outras. 

Parque industrial: conjunto de indústrias nacionais, regionais, estaduais, distritais ou 
municipais destinadas a produção em larga, média ou pequena escala de diversos 
produtos definidos como matérias-primas, produtos industrializados, semi-
industrializados, montagem e confecção de bens para consumo. 

Museu tecnológico: instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor 
objetos de interesse histórico no setor de tecnologia. 

Centro de pesquisa: local ou conjunto de edificações que compõem uma ou mais 
instituições direcionadas a pesquisa de novas tecnologias e produção de 
conhecimento técnico científico aplicado a produção e consumo de produtos, bens e 
serviços. 

PARQue TecnolÓGIco: conjunto de indústrias nacionais, regionais, estaduais, distri-
tais ou municipais destinadas à produção em larga, média ou pequena escala de diversos 
produtos industrializados ou serviços relacionados ao uso intensivo, produção intelectual 
e ou material, montagem final ou parcial de bens de novas tecnologias para consumo.  Ex: 
conjunto de indústrias ou prestadoras de serviços nas áreas de informática, química fina, 
armamento, telecomunicações, aeronáutica, entre outras.

PARQue IndusTRIAl: conjunto de indústrias nacionais, regionais, estaduais, distritais 
ou municipais destinadas à produção em larga, média ou pequena escala de diversos pro-
dutos definidos como matérias-primas, produtos industrializados, semi-industrializados, 
montagem e confecção de bens para consumo.

museu TecnolÓGIco: instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor ob-
jetos de interesse histórico no setor de tecnologia.
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cenTRo de PesQuIsA: local ou conjunto de edificações que compõem uma ou mais 
instituições direcionadas à pesquisa de novas tecnologias e produção de conhecimento 
técnico-científico aplicado à produção e o consumo de produtos, bens e serviços.

usInA hIdRoeléTRIcA, BARRAGem, eclusA, AÇude: edificação construída a partir 
do barramento parcial ou total de um curso hidríco, com fins de produção de energia 
hidroelétrica, água para consumo animal e humano e lazer, contenção de enchentes, na-
vegação fluvial, entre outros usos.

PlAneTáRIo: local destinado a exibição e observação, ao estudo e à difusão de conhe-
cimento relacionado aos astros, entre outros elementos que compõem o espaço sideral e, 
em específico, o sistema solar.

AQuáRIo: local ou construção pública ou privada voltada a exibição, observação, estu-
do e difusão de conhecimento relacionado às diferentes espécies da fauna e flora aquáti-
ca, seja de cursos hídricos continentais ou oceanos.

VIVeIRo: local onde se reproduzem animais e plantas para fins de consumo, conserva-
ção, reprodução, pesquisa, contemplação, educação, entre outros fins.

exPosIÇÃo TécnIcA: exposição organizada de um assunto, objetos, exemplares, animais, 
entre outros elementos técnicos para fins de visitação pública.

exPosIÇÃo ARTísTIcA: mostra organizada de obras de arte para fins de visitação pública.

ATelIê: local onde artistas, artesãos, operários ou o conjunto destes trabalham na pro-
dução de obras de artesanato ou indústria (ateliê de costura) para consumo por turistas ou 
moradores locais.

zoolÓGIco: local onde são agrupados animais para fins de estudo, conservação e 
visitação pública.

JARdIm BoTânIco: local onde se cultivam plantas nativas e exóticas para estudo e 
conservação, aberto à visitação pública.

ouTRos: outros atrativos de caráter técnico, científico ou artístico, não contemplados 
nas categorias e subcategorias anteriores.
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Usina hidroelétrica, barragem, eclusa, açude: edificação construída a partir do 
barramento parcial ou total de um curso hidríco com fins de produção de energia 
hidroelétrica, água para consumo animal e humano e lazer, contenção de enchentes, 
navegação fluvial entre outros usos. 

Planetário: local destinado a exibição, observação, estudo e difusão de 
conhecimento relacionado aos astros entre outros elementos que compõem o 
espaço sideral e em específico o sistema solar. 

Aquário: local ou construção pública ou privada voltada a exibição, observação, 
estudo e difusão de conhecimento relacionado as diferentes espécies da fauna e flora 
aquática, seja de cursos hidricos continentais ou oceanos. 

Viveiro: local onde se reproduzem animais e plantas para fins de consumo, 
conservação, reprodução, pesquisa, contemplação, educação, entre outros fins. 

Exposição técnica: exposição organizada de um assunto, objetos, exemplares, 
animais entre outros elementos técnicos para fins de visitação pública. 

Exposição artística: exposição organizada de obras de arte para fins de visitação 
pública. 

Ateliê: local onde artistas, artesãos, operários ou o conjunto destes  trabalham na 
produção de obras de artesanato ou indústria (ateliê de costura) para consumo por 
turistas ou moradores locais. 

Zoológico: local onde são agrupados animais para fins de estudo, conservação e 
visitação pública. 

Jardim Botânico: local onde se cultivam plantas nativas e exóticas para estudo e 
conservação aberto à visitação pública. 

Outros: outros atrativos de caráter técnico, científico ou artístico não contemplados 
nas categorias e subcategorias anteriores. 

 
EVENTOS PERMANENTES 
Congressos e convenções 

Feiras e exposições 
Realizações diversas 

Congressos e convenções: reunião de especialistas para a apresentação e 
deliberação de estudos, novas descobertas, etc. que compõem o calendário oficial de 
eventos de um município.  

Feiras e exposições: reunião de vendedores, compradores, colecionadores e ou 
admiradores em determinado local, data e hora, com a finalidade de comércio, 

conGRessos e conVenÇões: reunião de especialistas para a apresentação e deliberação 
de estudos, novas descobertas etc. que compõem o calendário oficial de eventos de um município. 

FeIRAs e exPosIÇões: reunião de vendedores, compradores, colecionadores e ou ad-
miradores em determinado local, data e hora, com a finalidade de comércio, apreciação, 
competição ou exposição de produtos, objetos, bens de coleção, animais, plantas, entre 
outros. São classificados como: feira de negócios, feira temática, feira promocional, feira 
cultural, feira de gastronomia, outras feiras, exposição técnica e exposição científica.

ReAlIzAÇões dIVeRsAs: reuniões diversas não contempladas nas categorias e subca-
tegorias anteriores, classificadas como: desportivas, artísticas, culturais, sociais, assisten-
ciais, gastronômicas de produtos.
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apreciação, competição ou exposição de produtos, objetos, bens de coleção, animais, 
plantas entre outros. São classificados como: feira de negócios, feira temática, feira 
promocional, feira cultural, feira de gastronomia, outras feiras, exposição técnica e 
exposição científica. 

Realizações diversas: reuniões diversas não contempladas nas categorias e 
subcategorias anteriores classificadas como: desportivas, artísticas\ culturais, sociais\ 
assistenciais, gastronômicas\ de produtos. 

 
HOSPEDAGEM 

Hotel/ Hotel Urbano 
Hotel Histórico 

Hotel de Lazer/ Resort 
Pousada 

Apart-hote l/ Flat / Condotel 
Motel 

Camping 
Albergue 

Hotel Fazenda 

Hotel/ Hotel Urbano: estabelecimento comercial de hospedagem localizada em 
área urbana que oferece aposentos mobiliados para ocupação eminentemente 
temporária. 

Hotel Histórico: mesma definição do hotel convencional, acrescentando-se o fato do 
imóvel utilizado consituir-se de um prédio histórico, preferencialmente tombado pelo 
IPHAN. 

Hotel de Lazer/ Resort: estabelecimento comercial de hospedagem que tem seu 
maior atrativo na recreação, no bem-estar e nos esportes. 

Pousada: estabelecimento comercial de hospedagem, sem parâmetros predefinidos 
de classificação. Caracteriza-se pela hospitalidade, ambientação aconchegante, 
paisagismo do entorno, serviços como atendimento personalizado e integração à 
região. 

Apart-hotel/ Flat/ Condotel: estabelecimento comercial de hospedagem 
eminentemente temporária no qual investidores particulares são proprietários de 
unidades habitacionais, disponibilizando-as para aluguel como meio de hospedagem 
através de um pool59 de proprietários e da administração de uma empresa 
especializada neste tipo de negócio. 

59 Segundo o Dicionário Houaiss (2001, pág 2260), pool é um acordo temporário entre duas ou mais empresas para a execução 
de determinado serviço, formando um caixa único e posteriormente rateando os lucros entre as partes. No caso específico do 
apart hotel, flat e ou condohotel o pool será formado entre os proprietários das unidades habitacionais e a empresa 
administradora do empreendimento. 
 

hoTel/ hoTel uRBAno: estabelecimento comercial de hospedagem, localizado em 
área urbana, que oferece aposentos mobiliados para ocupação eminentemente temporária.

hoTel hIsTÓRIco: mesma definição do hotel convencional, acrescentando-se o fato de o 
imóvel utilizado constituir-se de um prédio histórico, preferencialmente tombado pelo IPHAN.

hoTel de lAzeR/ ResoRT: estabelecimento comercial de hospedagem que tem seu 
maior atrativo na recreação, no bem-estar e nos esportes.

PousAdA: estabelecimento comercial de hospedagem, sem parâmetros predefinidos 
de classificação. Caracteriza-se pela hospitalidade, ambientação aconchegante, paisagis-
mo do Entorno, serviços como atendimento personalizado e integração à região.



360

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

APART-hoTel/ FlAT/ condoTel: estabelecimento comercial de hospedagem eminen-
temente temporária, no qual investidores particulares são proprietários de unidades habi-
tacionais, disponibilizando-as para aluguel como meio de hospedagem por um pool60 de 
proprietários e da administração de uma empresa especializada neste tipo de negócio.

moTel: hotel, localizado na beira das estradas de grande movimento, que aluga quar-
tos ou apartamentos e tem relativa infraestrutura, como estacionamento para carros, res-
taurante etc. Um dos principais elementos que diferem o motel de outros meios de hos-
pedagem é a cobrança por hora do uso da unidade habitacional, em vez da cobrança por 
diária (período de 24 horas).

cAmPInG: estabelecimento comercial de locação de espaço, instalações e serviços, 
destinado à cessão individual de lotes para instalação de barracas e ou estacionamento de 
traillers ou motorhomes.

AlBeRGue: estabelecimento comercial de hospedagem com instalações e serviços bá-
sicos que visam atender segmentos sociais com recursos financeiros modestos, como estu-
dantes ou aposentados. Apresenta unidades habitacionais simples, comportando quartos 
individuais ou dormitórios coletivos.

hoTel FAzendA: estabelecimento comercial de hospedagem situado em proprieda-
des localizadas na zona rural ou próximas de áreas urbanas.
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Motel: hotel, localizado na beira das estradas de grande movimento, que aluga 
quartos ou apartamentos e tem relativa infra-estrutura como estacionamento para 
carros, restaurante, etc. Um dos principais elementos que diferem o motel de outros 
meios de hospedagem é a cobrança por hora do uso da unidade habitacional, ao 
invés da cobrança por diária (período de 24 horas). 

Camping: estabelecimento comercial de locação de espaço, instalações e serviços, 
destinado à cessão individual de lotes para instalação de barracas e ou 
estacionamento de trailers ou motorhomes. 

Albergue: estabelecimento comercial de hospedagem com instalações e serviços 
básicos que visam atender segmentos sociais com recursos financeiros modestos, 
como estudantes ou aposentados. Apresenta unidades habitacionais simples, 
comportando quartos individuais ou dormitórios coletivos. 

Hotel Fazenda: estabelecimento comercial de hospedagem situado em propriedades 
localizadas na zona rural ou próximas de áreas urbanas. 

 
 

AGENCIAMENTO 
Agência de Viagem e Turismo 

Agências de Viagem 
Consolidadoras 

Agência de Viagem e Turismo: são aquelas que prestam serviços de agenciamento 
no Brasil e exterior, também chamadas de operadoras. A escala de atuação pode ser 
compreendida em internacional, nacional, local e regional. As agências de receptivo 
prestam serviços às operadoras e agências em geral oferecendo serviços de city tour, 
guias de turismo, transfer, assessoria ao turista, além de possibilitar a compra de 
passeios e programas diretamente ao turista (receptivo). 

Agência de Viagem: são aquelas que prestam serviços de agenciamento dentro do 
território nacional.  

Consolidadora60: tem como função a consolidação de serviços junto às 
transportadoras aéreas, repassando bilhetes às agências que não possuem 
credenciamento para este fim. 

 

 

 

                                                 
60 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turistica. Conceito inserido a partir da proposta SEBRAE-

DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.partes.com.br/turismo/poliana/agenciamento.asp. 
 

AGêncIA de VIAGem e TuRIsmo: são aquelas que prestam serviços de agenciamento 
no Brasil e no exterior, também chamadas de operadoras. A escala de atuação pode ser 
compreendida em internacional, nacional, local e regional. As agências de receptivo pres-
tam serviços às operadoras e agências em geral, oferecendo serviços de city tour, guias de 
Turismo, transfer, assessoria ao turista, além de possibilitar a compra de passeios e progra-
mas diretamente ao turista (receptivo).

AGêncIA de VIAGem: são aquelas que prestam serviços de agenciamento dentro do 
território nacional. 

60 Segundo o Dicionário Houaiss (2001, pág 2.260), pool é um acordo temporário entre duas ou mais empresas para a 
execução de determinado serviço, formando um caixa único e posteriormente rateando os lucros entre as partes. No caso 
específico do apart hotel, flat e ou condohotel, o pool será formado entre os proprietários das unidades habitacionais e a 
empresa administradora do empreendimento.
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consolIdAdoRA61: tem como função a consolidação de serviços junto às transportado-
ras aéreas, repassando bilhetes às agências que não possuem credenciamento para este fim.
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GASTRONOMIA 
Restaurantes 

Bares/ Cervejarias e similares 
Cafés/ Lanchonetes 

Quiosques/ Barracas e serviços ambulantes 
Sorveterias 

Casas de Sucos 
Padarias 

Catering / Bufê e outros serviços de comida preparada 
Chocolaterias 

Espaço Gourmet / Confrarias 

Restaurantes: estabelecimentos que se destinam à prestação de serviços de 
alimentação e que podem oferecer culinária internacional, regional, local ou típica. 

Bares/ Cervejarias e similares: estabelecimentos que servem bebidas, sanduíches, 
petiscos e refeições ligeiras no balcão ou em pequenas mesas. Destaca-se o consumo 
de bebidas alcoolicas além de outras bebidas como refrigerantes e sucos. As 
cervejarias compreendem estabelecimentos onde são fabricados e ou 
comercializados cerveja ou chope. 

Cafés/ Lanchonetes: estabelecimentos que servem bebidas, sanduíches, petiscos e 
refeições ligeiras no balcão ou em pequenas mesas. 

Quiosques/ Barracos e Serviços Ambulantes: estabelecimentos geralmente 
pequenos, nos quais são comercializados produtos alimentícios, artesanato e 
conveniências.  

Sorveterias: locais e ou empreendimentos onde são vendidos sorvetes e outras 
iguarias. 

Casas de Sucos: locais onde são vendidos sucos variados e acompanhamentos. 

Padarias61: locais e ou empreendimentos onde são produzidos e comercializados  
pães, produtos de panificação e confeitaria, entre outros alimentos e bebidas. 

Catering/ Buffêt e outros serviços de comida preparada62: compreende 
empreendimentos onde ocorre a preparação de refeições em cozinha central por 
terceiros (catering) para fornecimento a empresas de linhas aéreas e outras empresas 
de transporte. Compreende também cantinas, restaurantes de empresa e outros 
serviços de alimentação. O buffêt é caracterizado pelo serviço de alimentação 
fornecidos para banquetes, coquetéis, recepções, etc. 

61 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turistica. Conceito inserido a partir da proposta SEBRAE-

DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/ 
 
62 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turistica. Conceito inserido a partir da proposta SEBRAE-

DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/ 
 

ResTAuRAnTes: estabelecimentos que se destinam à prestação de serviços de alimen-
tação e que podem oferecer culinária internacional, regional, local ou típica.

BARes/ceRVeJARIAs e sImIlARes: estabelecimentos que servem bebidas, sanduíches, 
petiscos e refeições ligeiras no balcão ou em pequenas mesas. Destaca-se o consumo de 
bebidas alcoólicas, além de outras bebidas como refrigerantes e sucos. As cervejarias com-
preendem estabelecimentos onde são fabricados e ou comercializados cerveja ou chope.

cAFés/ lAnchoneTes: estabelecimentos que servem bebidas, sanduíches, petiscos e 
refeições ligeiras no balcão ou em pequenas mesas.

QuIosQues/BARRAcos e seRVIÇos AmBulAnTes: estabelecimentos geralmente 
pequenos, nos quais são comercializados produtos alimentícios, artesanato e conveniências. 

soRVeTeRIAs: locais e ou empreendimentos onde são vendidos sorvetes e outras iguarias.

cAsAs de sucos: locais onde são vendidos sucos variados e acompanhamentos.

PAdARIAs62: locais e ou empreendimentos onde são produzidos e comercializados  
pães, produtos de panificação e confeitaria, entre outros alimentos e bebidas.

cATeRInG/BuFê e ouTRos seRVIÇos de comIdA PRePARAdA63: compreendem 
empreendimentos onde ocorre a preparação de refeições em cozinha central por ter-
ceiros (catering) para fornecimento a empresas de linhas aéreas e outras empresas de 
transporte. Compreende também cantinas, restaurantes de empresa e outros serviços de 

61 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turística. Conceito inserido a partir da proposta 
SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.partes.com.br/Turismo/poliana/agenciamento.asp.
62 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turística. Conceito inserido a partir da proposta 
SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/
63 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turística. Conceito inserido a partir da proposta 
SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/
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alimentação. O buffêt é caracterizado pelo serviço de alimentação fornecidos, para ban-
quetes, coquetéis, recepções etc.

chocolATeRIAs64: locais e ou empreendimentos onde são vendidos chocolates e 
outras iguarias.

esPAÇo GoumeRT/conFRARIAs65: o espaço gourmet, além de reunir as caracterís-
ticas de uma cozinha propriamente dita, deve proporcionar conforto aos convidados. O 
ambiente é composto por uma cozinha com todos os seus equipamentos necessários (freezer, 
geladeira, fogão, armários etc) além de espaço para a convivência das pessoas, como 
sofás, jogos, TV e música. Confraria é definida como associação ou conjunto das pessoas 
com interesses comuns em gastronomia e bebidas.
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Chocolaterias63: locais e ou empreendimentos onde são vendidos chocolates e 
outras iguarias. 

Espaço Goumert/ Confrarias64: o espaço gourmet, além de reunir as características 
de uma cozinha propriamente dita, deve proporcionar conforto aos convidados. O 
ambiente é composto por uma cozinha com todos os seus equipamentos necessários 
(freezer, geladeira, fogão, armários, etc) além de espaço para a convivência das 
pessoas, como sofás, jogos, TV e música. Confraria é definida como associação ou 
conjunto das pessoas com interesses comuns em gastronomia e bebidas. 

 
ESPAÇOS E INFRAESTRUTURA PARA 

EVENTOS 
Centros de Convenções e Congressos 

Pavilhões de Feiras de Exposições 
Auditórios e Salões de Convençôes 

Salão de Festas 
Clubes Sociais 

Hotéis (auditórios e salões de festas) 
Ginásio de Esportes 

Estádios 

Centros de Convenções e Congressos: equipamentos que têm infraestrutura 
específica para a realização de congressos, convenções, exposições, feiras e outros. 

Pavilhões de Feiras de Exposições: áreas permanentes, com instalações próprias, 
para a realização de exposições agrícolas, industriais, comerciais, etc. 

Auditórios e Salôes de Convençôes: salas e/ ou conjunto de salas acusticamente 
preparadas para a realização de palestras, conferências, cursos, etc 

Salão de Festas: salas e/ ou conjunto de salas acusticamente preparadas para a 
realização de festas, confraternizações entre outros tipos de eventos. 

Clubes Sociais65: local onde se realizam reuniões de caráter recreativo, cultural, 
artístico, político, social, etc. O clube social é dotado de instalações para a prática de 
esportes e ou recreação  (jogos, conversação, danças, etc.) de seus associados, alguns 
podem ser abertos e utilizados por turistas66. As atividades dos clubes sociais e 
esportivos que possibilitam a seus membros a oportunidade de participarem de 
atividades sociais e praticarem esportes, como: futebol, futebol de salão, voleibol, 
basquete, natação, equitação, golfe, tiro, etc. 

63 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turistica. Conceito inserido a partir da 
proposta SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/ 
64 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turistica. Conceito inserido a partir da 
proposta SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual produzida pela equipe de pesquisa.  
65 Dicionário Houaiss (2001, pág 744). 
66 Inventário da Oferta Turística (2006, Manual B, pág 43). 

cenTRos de conVenÇões e conGRessos: equipamentos que têm infraestrutura 
específica para a realização de congressos, convenções, exposições, feiras e outros.

PAVIlhões de FeIRAs de exPosIÇões: áreas permanentes, com instalações pró-
prias, para a realização de exposições agrícolas, industriais, comerciais etc.

AudITÓRIos e sAlões de conVenÇões: salas e/ ou conjunto de salas acustica-
mente preparadas para a realização de palestras, conferências, cursos etc.

sAlÃo de FesTAs: salas e/ ou conjunto de salas acusticamente preparadas para a rea-
lização de festas, confraternizações entre outros tipos de eventos.

cluBes socIAIs66: local onde se realizam reuniões de caráter recreativo, cultural, artís-
tico, político, social etc. O clube social é dotado de instalações para a prática de esportes e 

64 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turística. Conceito inserido a partir da proposta 
SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual retirada de http://www.cnae.ibge.gov.br/
65 Esse conceito não integra as subcategorias do Inventário da Oferta Turística. Conceito inserido a partir da proposta 
SEBRAE-DF para o estudo. Base conceitual produzida pela equipe de pesquisa.
66 Dicionário Houaiss (2001, pág 744).
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ou recreação  (jogos, conversação, danças etc.) de seus associados, alguns podem ser aber-
tos e utilizados por turistas67. As atividades dos clubes sociais e esportivos que possibilitam a 
seus membros a oportunidade de participarem de atividades sociais e praticarem esportes, 
como: futebol, futebol de salão, voleibol, basquete, natação, equitação, golfe, tiro etc.

hoTéIs (AudITÓRIos e sAlões de FesTAs): meios de hospedagem que oferecem 
salas e/ ou conjunto de salas acusticamente preparadas para a realização de palestras, 
conferências, cursos, festas etc.

GInásIo de esPoRTes: instalações esportivas para a organização de eventos e prática 
de esportes, em espaços cobertos ou ao ar livre, com ou sem assentos para espectadores, 
tais como: ginásios e quadras de basquete, ginásios e quadras de voleibol, quadras de tênis, 
ginásios para boxe, quadras e outros tipos de instalações para a prática de outros esportes.

esTádIos: campo para jogos e provas esportivas, circundado por arquibancadas ou 
outras instações destinadas ao público68. Instalações esportivas para a organização de 
eventos e prática de esportes, em espaços cobertos ou ao ar livre, com ou sem assentos 
para espectadores, tais como: estádios de futebol, pistas e circuitos para corridas auto-
mobilísticas, hipódromos e centros de equitação, arenas de rodeio, estádios de atletismo, 
piscinas, ginásios e quadras de basquete, ginásios e quadras de voleibol, quadras de tênis, 
ginásios para boxe, pistas de patinação, ginásios, quadras e outros tipos de instalações para 
a prática de outros esportes.

67 Inventário da Oferta Turística (2006, Manual B, pág 43).
68 Dicionário Houaiss (2001, pág 1243/1244).
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Hotéis (auditórios e salões de festas): meios de hospedagem que oferecem salas e/ 
ou conjunto de salas acusticamente preparadas para a realização de palestras, 
conferências, cursos, festas, etc. 

Ginásio de Esportes: instalações esportivas para a organização de eventos e prática 
de esportes, em espaços cobertos ou ao ar livre, com ou sem assentos para 
espectadores, tais como: ginásios e quadras de basquete, ginásios e quadras de 
voleibol, quadras de tênis, ginásios para boxe, quadras e outros tipos de instalações 
para a prática de outros esportes. 

Estádios: campo para jogos e provas esportivas, circundado por arquibancadas ou 
outras instações destinadas ao público67. Instalações esportivas para a organização 
de eventos e prática de esportes, em espaços cobertos ou ao ar livre, com ou sem 
assentos para espectadores, tais como: estádios de futebol, pistas e circuitos para 
corridas automobilísticas,   hipódromos e centros de equitação, arenas de rodeio, 
estádios de atletismo, piscinas,   ginásios e quadras de basquete, ginásios e quadras 
de voleibol, quadras de tênis, ginásios para boxe, pistas de patinação, ginásios, 
quadras e outros tipos de instalações para a prática de outros esportes. 

 
EMPRESAS ORGANIZADORAS E PRESTADORAS 

DE SERVIÇOS PARA EVENTOS 
Locação de equipamentos de som e imagem 

Locação de materiais  
Serviços de recepção 

Serviços de cerimonial público 
Serviço de decoração 

Serviços de intérpretes, tradução simultânea 
Serviços gerais 

Serviços de segurança 
Serviços de manobristas 

Serviços gráficos, convites e de sinalização de eventos 
Serviços de filmagem e fotografia 

Serviços de sonorização 
Serviços de assessoria e comunicação 
Organizador de eventos corporativos 

Montadoras de estandes, feiras e exposições 
Organizador de formatura 

Banheiro químico 
Climatização 

Gerador de energia 
Pastas e brindes 

Infláveis e balões promocionais 
UTI Móvel 

Outros fornecedores de serviços para eventos 
 

Locação de equipamentos de som e imagem (equipamentos audiovisuais): 
empresas especializadas na locação de mídias virgens, magnéticas ou ópticas, para 
gravação de som, imagem ou dados informáticos para produção e ou realização de 
eventos. 

67 Dicionário Houaiss (2001, pág 1243/1244). 

locAÇÃo de eQuIPAmenTos de som e ImAGem (eQuIPAmenTos AudIoVIsuAIs): 
empresas especializadas na locação de mídias virgens, magnéticas ou ópticas, para gra-
vação de som, imagem ou dados informáticos para produção e ou realização de eventos.

locAÇÃo de mATeRIAIs: empresas especializadas na locação de materiais de mobili-
ário, toalhas, louças etc., para produção e ou realização de eventos.

seRVIÇos de RecePÇÃo: atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar 
serviços em eventos e ou locais de eventos, desenvolvendo uma combinação de serviços 
de recepção, portaria e outros, relacionados ao apoio à administração e organização de 
eventos.

seRVIÇos de ceRImonIAl PúBlIco e mesTRe de ceRImônIAs: empresas ou 
profissionais autonômos especializados em serviços relacionados a cerimônia, solenida-
des, eventos públicos de cunho político, social, religioso que contemplem a utilização de 
normas e regras de protocolo.

seRVIÇos de decoRAÇÃo: a atividade de decoração de interiores (cenário, cobertu-
ra e palco) para festas, eventos, solenidades etc.

seRVIÇos de InTéRPReTes, TRAduÇÃo sImulTâneA: empresas e ou profissionais 
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autonômos que prestam os serviços de tradução, tradução simultânea, de interpretação e 
similares para festas, eventos, solenidades etc.

seRVIÇos GeRAIs: empresas, cooperativas, profissionais autonômos que prestam uma 
combinação de serviços de manutenção, limpeza e apoio para garantir a conservação e o 
funcionamento das instalações onde se realizam eventos.

seRVIÇos de seGuRAnÇA: prestação de serviços a terceiros por entidades privadas 
ou profissionais autonômos, com vista à proteção de pessoas e bens por meio da vigi-
lância, do controle da entrada, presença e saída de pessoas, bem como a prevenção da 
entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou suscetíveis de provocar 
atos de violência em locais condicionados ao público para realização de eventos. 

seRVIÇos de mAnoBRIsTA: empresas, cooperativas, profissionais autonômos espe-
cializados na terceirização de serviços de manobristas, valet, estacionamento e segurança 
de veículos para atendimento em locais onde se realizam eventos, festas, solenidades etc.

seRVIÇos GRáFIcos, conVITes e de sInAlIzAÇÃo de eVenTos: atividades de 
empresas, cooperativas, profissionais autonômos para a produção de serviços gráficos 
como banners, mapas, convites, memoriais descritivos etc., produção e impressão de con-
vites e sinalização para a realização de festas, eventos, solenidades etc.

seRVIÇos de FIlmAGem e FoToGRAFIA: atividades de empresas, cooperativas, profis-
sionais autonômos para produção fotográfica com fins comerciais, de publicidade e pessoais 
em festas, eventos, solenidades, etc.

seRVIÇos de sonoRIzAÇÃo: atividades de empresas, cooperativas, profissionais au-
tonômos para sonorização e iluminação de salas de teatro, de música e de outros espaços 
dedicados a atividades artísticas e culturais, festas e eventos.

seRVIÇos de AssessoRIA de comunIcAÇÃo: inclui prestadores de serviço de pu-
blicidade & propaganda e assessoria de imprensa/relações públicas. Os prestadores de 
serviço de publicidade e propaganda atuam com campanhas publicitárias, comerciais, 
anúncios, entre outros. A assessoria de imprensa tem como principal tarefa tratar da ges-
tão do relacionamento entre pessoa física, entidade, empresa ou órgão público promotor 
do evento e a imprensa/ formadores de opinião, atuando com informação jornalística, 
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preparando press-releases69, e procurando controlar o fluxo de informação que é veicula-
do na mídia sobre o evento. 

oRGAnIzAdoR de eVenTos coRPoRATIVos: empresas, cooperativas e/ou profis-
sionais autonômos responsáveis pelo planejamento, consultoria e realização de eventos, 
oferecendo acompanhamento do fluxo financeiro, captação de recursos e secretaria, antes, 
durante e após o evento. 

monTAdoRAs de esTAndes, FeIRAs e exPosIÇões: empresas que prestam ser-
viços especializados em criação, gerenciamento, montagem e decoração de estandes, 
show-roomns, displays, quiosques e balcões para pdvs, também incluindo as montadoras 
de eventos externos (carretas volantes e feiras agrícolas). 

oRGAnIzAdoR de FoRmATuRA: atividades de empresas, cooperativas, profissionais 
autonômos para a organização, produção, divulgação e realização de formaturas.

BAnheIRo QuímIco: empresas e/ou cooperativas que prestam serviço de locação de 
banheiros químicos para festas e eventos.

clImATIzAÇÃo: empresas, cooperativas ou profissionais autonômos que prestam ser-
viço de locação de equipamentos de climatização (ar condicionado) para festas e eventos.

GeRAdoR de eneRGIA: empresas, cooperativas ou profissionais autonômos que pres-
tam serviços de locação de equipamentos de geração de energia para festas e eventos.

PAsTAs e BRIndes: produção e comercialização de pastas e brindes para distribuição 
em eventos diversos.

InFláVeIs e BAlões PRomocIonAIs: atividades de empresas, cooperativas, pro-
fissionais autonômos para a produção e ou comercialização e distribuição de infláveis e 
balões promocionais para festas e eventos.

uTI mÓVel70: atividades de unidades móveis terrestres (ambulâncias) e aéreas, com 
equipamentos análogos aos usados nas unidades de terapia intensiva e com a presença 
de médicos preparados para realizarem, em suas instalações, atendimento a urgências, 
inclusive para realizarem pequenas intervenções cirúrgicas.

69 Press releases ou Comunicados de imprensa, ou apenas releases são documentos divulgados por assessorias de imprensa 
para informar, anunciar, contestar, esclarecer ou responder à mídia sobre algum fato que envolva o assessorado, positiva-
mente ou não. É, na prática, uma declaração pública oficial e documentada do assessorado. Os press releases sobre eventos 
devem antecipar todos os dados relativos, além de facilitar o acesso dos profissionais de imprensa (caso exija credenciamen-
to prévio, por exemplo). Sobre produtos, devem conter informações específicas, factuais e objetivas. Em todos os casos, uma 
boa contextualização do fato anunciado ajuda a inserir melhor o conteúdo do comunicado na pauta do veículo (em jargão 
jornalístico, dar “gancho” a uma matéria). Em certas ocasiões, uma assessoria de imprensa atua como produção de eventos, 
atividade que não é sua, de origem.Festas, coquetéis, cerimônias, seminários, oficinas, palestras, entre outros, são eventos 
que podem ser úteis à assessoria para divulgar novidades ou atividades do assessorado. O público destes eventos pode ser 
tanto externo quanto interno, e eles devem contar com a presença de agentes da mídia (jornalistas, editores, fotógrafos, 
publicistas) para que sejam bem-sucedidos.
70 Disponível em: ttp://www.cnae.ibge.gov.br
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Outros fornecedores de serviços para eventos: outros tipos de serviços e equipamentos 
utilizados em eventos que, por suas características e ou peculiaridades, atendam à deman-
da turística.
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Pastas e brindes: produção e comercialização de pastas e brindes para distribuição 
em eventos diversos. 

Infláveis e balões promocionais: as atividades de empresas, cooperativas, 
profissionais autonômos para a produção e ou comercialização e distribuição de 
infláveis e balões promocionais para festas e eventos. 

UTI Móvel69: as atividades de unidades móveis terrestres (ambulâncias) e aéreas com 
equipamentos análogos aos usados nas unidades de terapia intensiva e com a 
presença de médicos preparados para realizarem, em suas instalações, atendimento a 
urgências, inclusive para realizarem pequenas intervenções cirúrgicas. 

Outros fornecedores de serviços para eventos: outros tipos de serviços e 
equipamentos utilizados em eventos que, por suas características e ou peculiaridades, 
atendam à demanda turística. 

 

TRANSPORTES 
Transportadora turística 

- aluguel de automóveis 
- aluguel de embarcações 
- aluguel de microônibus 

- aluguel de van 
- aluguel de ônibus 

- Transfer/ translado 
Táxi 

Transporte aéreo 
Transporte rodoviário 

- intermunicipal 
- interestadual 
- internacional 

Transporte aquaviário 
Transporte metroviário 

Transportadora turística: Serviços e equipamentos prestados para promover o 
deslocamento de pessoas segundo formas e facilidades disponíveis para que os 
visitantes possam chegar ou se deslocar pelo destino, por via terrestre e hidrovia. Os 
serviços e equipamentos de transporte turístico têm a finalidade específica de realizar 
excursões, traslados e outras programações turísticas, em veículos terrestres ou 
embarcações. As transportadoras turísticas em suas atividades podem desenvolver 
atividades de aluguel de automóveis (com motorista e sem motorista), aluguel de 
embarcações, aluguel de microônibus (com motorista e sem motorista), aluguel de 
van (com motorista e sem motorista), aluguel de ônibus e transfer/ translado. 

Táxi: veículo destinado ao transporte de passageiros, mediante pagamento, para um 
local determinado. 

69 Disponível em:  ttp://www.cnae.ibge.gov.br  

TRAnsPoRTAdoRA TuRísTIcA: Serviços e equipamentos prestados para promover o 
deslocamento de pessoas segundo formas e facilidades disponíveis, para que os visitantes 
possam chegar ou se deslocar pelo destino, por via terrestre e hidrovia. Os serviços e equi-
pamentos de transporte turístico têm a finalidade específica de realizar excursões, traslados 
e outras programações turísticas, em veículos terrestres ou embarcações. As transportadoras 
turísticas em suas atividades podem desenvolver atividades de aluguel de automóveis (com 
motorista e sem motorista), aluguel de embarcações, aluguel de microônibus (com moto-
rista e sem motorista), aluguel de van (com motorista e sem motorista), aluguel de ônibus 
e transfer/translado.

TáxI: veículo destinado ao transporte de passageiros, mediante pagamento, para um 
local determinado.

TRAnsPoRTe AéReo: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes possam 
chegar ou se deslocar pelo município, utilizando-se da modalidade de transporte aéreo e 
dos respectivos terminais de passageiros e serviços complementares.

TRAnsPoRTe RodoVIáRIo: prestação de serviços para o deslocamento de pessoas 
por via terrestre de âmbito intermunicipal, interestadual ou internacional, utilizando-se da 
modalidade de transporte rodoviário e dos respectivos terminais de passageiros e serviços 
complementares. 

TRAnsPoRTe AQuAVIáRIo: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes 
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possam chegar ou se deslocar utilizando-se da modalidade de transporte aquaviário e dos 
respectivos terminais de passageiros e serviços complementares.

TRAnsPoRTe meTRoVIáRIo: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes 
possam se deslocar utilizando-se da modalidade de transporte metroviário e dos respecti-
vos terminais de passageiros e serviços complementares.

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  

   

350 

Tranporte aéreo: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes possam 
chegar ou se deslocar pelo município, utilizando-se da modalidades de transporte 
aéreo e dos respectivos terminais de passageiros e serviços complementares. 

Transporte Rodoviário: prestação de serviços para o deslocamento de pessoas por 
via terrestre de âmbito intermunicipal, interestadual ou internacional, utilizando-se de 
modalidades de transporte rodoviário e dos respectivos terminais de passageiros e 
serviços complementares.  

Transporte Aquaviário: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes 
possam chegar ou se deslocar utilizando-se de modalidades de transporte aquaviário 
e dos respectivos terminais de passageiros e serviços complementares. 

Transporte Metroviário: formas e facilidades disponíveis para que os visitantes 
possam se deslocar utilizando-se da modalidade de transporte metroviário e dos 
respectivos terminais de passageiros e serviços complementares. 

 

LAZER E ENTRETENIMENTO 
Parques de diversões temáticos 

Clubes 
Pista de Patinação/ Motocross /Bicicross  

Hipódromo 
Autódromo / Kartódromo 

Boates/ Discotecas 
Casas de espetáculos e shows 

Casas de Dança 
Cinemas 

Pistas de Boliche 
Campos de Golfe 

Parques agropecuários/ vaquejadas 
Teatros 
Outros 

Parques de diversões temáticos: áreas delimitadas ou restritas, contando com 
serviços e equipamentos adequados para a animação e lazer em uma localidade. Exs.: 
Play Center, em São Paulo; Beach Park, em Fortaleza. Os parques temáticos são 
desenvolvidos em torno de um tema específico. Ex.: Parque da Mônica, em São Paulo. 

Clubes: podem ser associação, grêmio esportivo, cultural, recreativo etc. Têm 
instalações para a prática esportiva, recreação, reuniões etc., franqueadas somente a 
seus associados. Alguns podem ser utilizados também pelo turista. 

Pista de Patinação/ Motocross/Bicicross: locais, pavimentados ou não, com graus 
de dificuldade adequados para a prática de patinação, motocross ou bicicross. 

Hipódromo: espaços adequados para corridas de cavalos.  

Autódromo / Kartódromo: espaços adequados para corridas de automóveis, karts, 
etc. 

PARQues de dIVeRsões TemáTIcos: áreas delimitadas ou restritas, contando com 
serviços e equipamentos adequados para a animação e lazer em uma localidade. Exemplos: 
Play Center, em São Paulo; Beach Park, em Fortaleza. Os parques temáticos são desenvol-
vidos em torno de um tema específico. Exemplo: Parque da Mônica, em São Paulo.

cluBes: podem ser associação, grêmio esportivo, cultural, recreativo etc. Têm instala-
ções para a prática esportiva, recreação, reuniões etc., franqueadas somente a seus asso-
ciados. Alguns podem ser utilizados também pelo turista.

PIsTA de PATInAÇÃo/ moTocRoss/BIcIcRoss: locais, pavimentados ou não, com 
graus de dificuldade adequados para a prática de patinação, motocross ou bicicross.

hIPÓdRomo: espaços adequados para corridas de cavalos. 

AuTÓdRomo / KARTÓdRomo: espaços adequados para corridas de automóveis, 
karts etc.

BoATes/ dIscoTecAs: estabelecimentos de diversão que têm pista de dança e apre-
sentam música ao vivo ou mecânica e, às vezes, shows artísticos.

cAsAs de esPeTáculos e shoWs: estabelecimentos de diversão noturna para shows 
artísticos.
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cAsAs de dAnÇA: estabelecimentos de diversão noturna que têm pista de dança.

cInemAs: salas de espetáculos onde se projetam filmes.

PIsTAs de BolIche: locais específicos para a prática de jogos de boliche.

cAmPos de GolFe: locais específicos para a prática de golfe.

PARQues AGRoPecuáRIos/ VAQueJAdAs: parques agropecuários: locais destinados 
a realizações de exposição, eventos e comercialização de produtos agropecuários. Par-
ques de vaquejadas: locais destinados a realização do esporte vaquejada, cujo objetivo é 
derrubar o boi no local demarcado na arena.

TeATRos: espaços e edificações para fins de apresentação de peças teatrais, musicais etc.

ouTRos: outras instalações onde seja possível a prática de atividades desportivas e ou 
recreacionais, desde que abertas ao público em geral. Exemplos: quadras de escolas de 
samba, arenas de rodeio, currais de bois etc.

 

  
EELLAABBOORRAADDOO  PPEELLAA  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCEETT//UUNNBB  
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Boates/ Discotecas: estabelecimentos de diversão que têm pista de dança e 
apresentam música ao vivo ou mecânica e, às vezes, shows artísticos. 

Casas de espetáculos e shows: estabelecimentos de diversão noturna para shows 
artísticos. 

Casas de Dança: estabelecimentos de diversão noturna que têm pista de dança. 

Cinemas: salas de espetáculos onde se projetam filmes. 

Pistas de Boliche: locais específicos para a prática de jogos de boliche. 

Campos de Golfe: locais específicos para a prática de golfe. 

Parques agropecuários/ vaquejadas: parques agropecuários: locais destinados à 
realizações de exposições, eventos e comercialização de produtos agropecuários. 
Parques de vaquejadas: locais destinados a realizações do esporte vaquejada, cujo 
objetivo é derrubar o boi no local demarcado na arena. 

Teatros: espaços e edificações para fins de apresentação de peças teatrais, musicais 
etc. 

Outros: outras instalações onde seja possível a prática de atividades desportivas e ou 
recreacionais, desde que abertas ao público em geral. Exs.: quadras de escolas de 
samba, arenas de rodeio, currais de bois etc. 

 

PROPOSTA CET/UNB 
Centros de Informações Turísticas 

Guias de Turismo Locais 
Entidades, associações e prestadores de serviços relacionados ao turismo 

Empresas de consultoria, assessoria e planejamento do turismo 
Empresas e instituições de ensino e capacitação 

As subcategorias70 que compõem a categoria de outros serviços e equipamentos 
turísticos são caracterizadas a seguir: 

Centros de Informações Turísticas: são os antigos centros de atendimento turítico 
(CAT), local mantido por órgão oficial de turismo ou mesmo por associações e 
particulares, com o objetivo de prestar informações ao turista, proporcionando lhe 
melhor estada. Dados e especificações compilados e sistematizados com o objetivo 
de orientar e informar os turistas sobre atrativos, serviços e equipamentos turísticos 
de determinado local. 

                                                 
70 Conceitos produzidos a partir do Dicionário Houaiss (2001) e equipe da pesquisa. 

As subcategorias71 que compõem a categoria de outros serviços e equipamentos turísti-
cos são caracterizadas a seguir:

cenTRos de InFoRmAÇões TuRísTIcAs: são os antigos centros de atendimento turí-
tico (CAT), local mantido por órgão oficial de Turismo ou mesmo por associações e particu-
lares, com o objetivo de prestar informações ao turista, proporcionando-lhe melhor estada. 
Dados e especificações compilados e sistematizados, com o objetivo de orientar e informar 
os turistas sobre atrativos, serviços e equipamentos turísticos de determinado local.

GuIAs de TuRIsmo locAIs: profissionais que acompanham turistas em excursões 
locais, nacionais ou internacionais, prestando assistência e fornecendo informações sobre 
os lugares a serem visitados.

enTIdAdes, AssocIAÇões e PResTAdoRes de seRVIÇos RelAcIonAdos Ao 
TuRIsmo: entidades públicas ou privadas que prestam serviços de interesse para a ativi-
dade turística local, tais como Convention Bureau, associações de classe e outras, além de 
prestadores de serviços autônomos, como guias de turismo etc.

71 Conceitos produzidos a partir do Dicionário Houaiss (2001) e equipe da pesquisa.
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emPResAs de consulToRIA, AssessoRIA e PlAneJAmenTo do TuRIsmo: pro-
fissionais autonômos, empresas públicas ou privadas que prestam serviços de consultoria, 
assessoria e planejamento de interesse para outras empresas, entidades, órgãos que com-
põem a atividade turística local.

emPResAs e InsTITuIÇões de ensIno e cAPAcITAÇÃo: conjunto de instituições 
educacionais de um município, responsáveis pelo nível de instrução e formação profissio-
nal da população residente e pela qualidade da mão de obra disponível para a prestação 
dos serviços turísticos.
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Anexo

RoTeIRos dAs enTReVIsTAs

RoTeIRo de PesQuIsA QuAlITATIVA com oPeRAdoRes nAcIonAIs

oBJeTIVo

Identificar a percepção dos principais operadores e organizadores do Turismo em âmbito 
nacional, com relação ao Distrito Federal enquanto destino turístico.

Pesquisador  Data  /  /  Hora: h
Local       

A. IdenTIFIcAÇÃo

A1 – Do entrevistado
A1.1. Nome do entrevistado
A1.2.Cargo/função

 
B. PeRcePÇÃo do desTIno BRAsílIA

B1. Imagem do destino Brasília
a. Pontos fortes
b. Pontos fracos 

B2. Brasília está pronta para atender à demanda turística (internacional e nacional)?  
B3. Considera o destino Brasília competitivo no mercado 

a. Por que 
B4. Como avalia os serviços/produtos turísticos oferecidos pelo destino Brasília hoje 

a. Por que
b. O que pode melhorar

B5. O que Brasília tem de diferencial com relação aos demais destinos do País e no exterior
B6. Cenário que projeta para Brasília nos próximos cinco anos com relação ao Turismo 

a. Por que 
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c. ATuAÇÃo do emPReendImenTo em BRAsílIA 

 C1. Comercializa Brasília? 
a. Por que

comeRcIAlIzA BRAsílIA 

C1. Há quantos anos comercializa Brasília 
C2. Como avalia a comercialização 
de Brasília com relação (comparan-
do-o) a outros mercados receptores, 
como São Paulo ou Rio de Janeiro, 
por exemplo. 
**buscar identificar a que fatores o en-
trevistado atribui a informação dada.
C3. Crescimento, declínio ou estabi-
lidade na comercialização de Brasília 
no último ano (2009)
C4. Com relação à atuação no merca-
do de Brasília, como avalia as prin-
cipais ameaças e oportunidades do 
empreendimento? 
C5. Se pretendem investir em Brasília 
nos próximos cinco anos. Por que 
sim? Por que não?
C6. Quanto, em média, pretendem 
investir (em reais) e em quê?

nÃo comeRcIAlIzA BRAsílIA 

C1. Como avalia o mercado de Brasília 
comparando-o com outros mercados 
receptores, como São Paulo ou Rio de 
Janeiro, por exemplo. 
**buscar identificar a quê fatores o en-
trevistado atribui a informação dada.
C2. Se há previsão/possibilidade do 
empreendimento comercializar Brasí-
lia nos próximos cinco anos. 
C3. Se pretendem investir em Brasília 
nos próximos cinco anos? Por que sim? 
Por que não?
C4. Quanto, em média, pretendem 
investir (em reais) e em quê?

D. OPORTUNIDADES E AMEAçAS

D1. Citar as principais oportunidades de negócios em Turismo que visualiza para Bra-
sília nos próximos cinco anos 

D2. Em sua opinião, quais as principais dificuldades que os investidores e empresários 
do setor de Turismo terão de superar ao investir no DF. Por que? 

D3. Quais são suas sugestões e recomendações para os próximos investimentos no DF, 
com vistas ao desenvolvimento turístico:

a. do ponto de vista de investimentos públicos
b. do ponto de vista de investimentos privados
c. do ponto de vista de investimentos do terceiro setor 

D5. O(a) Sr. (a) teria algum comentário a fazer com relação a tudo o que foi dito? 

Agradecemos sua colaboração e garantimos o sigilo das informações prestadas.



APêndIce

PesQuIsA com oPeRAdoRes nAcIonAIs, 
GuIAs de TuRIsmo e AGenTes Que se 

RelAcIonAm à cAdeIA PRoduTIVA do 
TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl
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Para a elaboração da presente pesquisa foram aplicadas entrevistas de profundidade 
com três perfis de interesse na área de turismo: (1) Operadores Nacionais, (2) Guias de 
Turismo, (3) Agentes relacionados à cadeia produtiva do Turismo no Distrito Federal.

As entrevistas aplicadas para cada um dos perfis indicados foram subsidiadas por um 
roteiro  pré-concebido e aprovado tecnicamente pela consultora técnica do SEBRAE-DF, 
gravadas em áudio e transcritas literalmente de forma a compor o corpus da análise de 
conteúdo.

Por  se tratar de uma pesquisa qualitativa, não se buscou coletar dados quantificáveis 
apenas noções gerais, particularidades e interpretações individuais que auxiliassem na 
identificação de possíveis investimentos, novos negócios, oportunidades e ameaças para o 
turismo no DF, por meio da identificação da imagem do destino turístico Brasília segundo 
a percepção dos entrevistados.

Tendo em vista que os diferentes perfis apresentam especificidades quanto à dinâmica 
da atividade que desenvolvem, a seleção dos entrevistados bem como as dificuldades em 
contatá-los ocorreu de forma diferenciada. Dessa forma, este Apêndice será dividido por 
perfil, tendo cada um deles uma metodologia específica de acordo com as especificida-
des, seguida do conteúdo de análise de cada um.

meTodoloGIA
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PeRFIl 1: oPeRAdoRes nAcIonAIs

A pesquisa foi realizada com uma amostra de nove representantes de algumas das princi-
pais operadoras e organizadores nacionais de Turismo de diferentes categorias (hotelaria, 
eventos, transportes), aplicada por meio de entrevistas em profundidade, com o objetivo de 
avaliar a percepção desses agentes com relação ao Distrito Federal como destino turístico.

Para a seleção dos entrevistados, foi adotado um plano de amostragem não probabilísti-
co por conveniência, que permitiu selecionar representantes de operadoras e organizado-
ras do Turismo nacional de diferentes categorias, com o objetivo de coletar informações 
relevantes ao estudo, que considerasse uma gama diversa de percepções, de acordo com 
as especificidades de cada categoria que integram o setor Turismo. 

A partir do perfil pré-definido, o CET/UnB contactou e agendou nove entrevistas com 
agentes desses empreendimentos, levando em consideração a atuação das empresas em 
seus respectivos setores e a composição de uma coleta qualitativa representativa. 

Embora o SEBRAE-DF tenha recomendado identificar, preferencialmente nessa ordem, 
os representantes do Departamento Comercial, do Departamento de Marketing e da As-
sessoria de Imprensa (Relações Públicas), foi necessário entrevistar outros profissionais, 
identificados como os responsáveis por planejar, executar, projetar e controlar as metas e 
estratégias comerciais do empreendimento, mantendo o objetivo da análise. 

Identificar e agendar uma entrevista com esse profissional, especificamente, foi uma das 
principais dificuldades enfrentadas pela equipe do projeto. 

O CET/UnB também encontrou dificuldades com relação à resistência e desconfiança 
por parte das empresas contatadas em ceder informações e participar de entrevistas gra-
vadas. Porém, por meio de um processo formal e burocrático de aproximação com os se-
tores estratégicos das empresas listadas, as pessoas alvo foram contatadas e sensibilizadas 
para o Estudo, principalmente devido à articulação e o apoio direto de seus assessores. 

PeRFIl e AnálIse dos TRês seGmenTos
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Segundo os pesquisadores que realizaram a coleta, a realização das entrevistas obteve 
maior sucesso quando o entrevistado havia compreendido os objetivos da pesquisa, as 
razões pelas quais havia sido convidado e o breve roteiro de perguntas. Isso se repetiu 
nos casos onde o agendamento havia sido feito com maior antecedência. As entrevistas 
agendadas com poucos dias de antecedência em relação a sua aplicação, segundo os pes-
quisadores, foram mais difíceis em termos de coleta de dados qualitativos. 

Grande parte da coleta (70%) foi realizada presencialmente em São Paulo (SP), entre 
os dias 12 e 16 de abril de 2010, sendo o restante coletado em Brasília, compondo a 
seguinte amostra: 

  Duas  operadoras nacionais. Uma que opera e outra que não opera Brasília, entre 
as maiores do País (por exemplo: CVC, TAMVIAGEM, BANCORBRAS, BBTUR 

 Duas companhias aéreas entre as maiores que operam Brasília, sendo uma nacional 
e uma outra internacional (por exemplo: TAM, GOL, VARIG, TAP, AA/DELTA Airlines) 

 Uma grande locadora de veículos (por exemplo: LOCALIZA, HERTZ, entre outros) 
 Duas representantes de grande Rede Hoteleira (por exemplo: MELIA, ACCOR, 
ATLÂNTICA HOSTEL, SONESTA, entre outros) 

 Duas grandes captadora/organizadora de eventos. Uma que comercializa Brasília e 
outra que não (por exemplo: Reed Exhibitions Alcântara Machado – REED, HOFF-
MANN, entre outros).  

Importa destacar que na amostra foram consideradas empresas que comercializam o DF 
e empresas que não o comercializam, com o objetivo de compreender as razões para tal. Essa 
identificação trouxe à pesquisa informações muito ricas para o Estudo de Oportunidades 
de Investimentos em Turismo, uma vez que permitiram apontar alguns entraves para a 
comercialização do destino Brasília no País e no exterior.

AnálIse – oPeRAdoRes nAcIonAIs

“O discurso é uma prática, uma ação do sujeito 
sobre o mundo. Quando pronunciamos um 

discurso agimos sobre o mundo, marcamos uma 
posição. Sujeitos falam de um lugar social” 

(Fernandes, 2005).

Analisar entrevistas implica no reconhecimento de que se está realizando, a cada segun-
do, uma releitura, uma resignificação, como diria Geertz. “Começamos com as nossas 
próprias interpretações do que pretendem nossos informantes, ou o que achamos que 
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eles pretendem, e depois passamos a sistematizá-las” (GEERTZ, 1978, pág.25).

Nesse sentido, é imprescindível reforçar que a primeira e constante busca do cientista é – 
uma vez reconhecendo que não conseguimos manter a neutralidade – estar em constante 
vigilância epistemológica, ou seja, se manter alerta ao seu lugar de fala, a sua posição so-
cial, acadêmica e cultural, para que elas interfiram o mínimo possível nas análises a serem 
realizadas (BARCHELARD, 1996).

Tendo como foco a fala dos operadores de Turismo, considera-se, a apartir de Foucault 
(2005), que a definição, de fato, do sujeito é o lugar de onde fala, pois “não importa quem 
fala, mas o que ele diz nao é dito de qualquer lugar”. Dessa forma, faz-se importante reco-
nhecer que os entrevistados que participaram dessa pesquisa são representantes de grandes 
empresas, com atuação nacional e internacional e investidores em potencial. Alguns nunca 
estiveram em Brasília, enquanto outros operam diretamente o destino e vivem na cidade.

A presente análise teve como ponto focal reconhecer as colocações elucidadas sobre 
três questões centrais, a saber:

1. O que os investidores procuram no Distrito Federal?
2. O que há de mais impactante para compor o setor de Turismo no Distrito Federal?  
3. Quais são as principais deficiências para o setor do Turismo no Distrito Federal?

Essa questões abarcaram diversas categorias e subcategorias envolvidas com a análise 
setorial do Turismo e todas transitaram pelas falas, também, neste relatório. São elas: 
hopedagem, agenciamento, gastronomia, eventos, atrativos turísticos, transportes, lazer, 
entretenimento e outros serviços.

O relatório aqui subscrito traz uma leitura realizada a partir das falas de representantes 
de operadoras e organizadoras do Turismo nacional de diferentes categorias acerca de 
Oportunidade de Identificação de Investimentos em Turismo no Distrito Federal. O ob-
jetivo nessa etapa do trabalho foi dar voz a alguns personagens que vivenciam o Turismo 
como possibilidade de empreendimento em nosso País. 

Trata-se de uma amostra que pretende ser representativa, considerando que “quando 
um discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma rede tecida por outros discursos com 
semelhantes escolhas e exclusões” ( INDURSKy e FERREIRA, 2005). A fala sempre reflete 
uma visão de mundo determinada, necessariamente vinculada à dos seus autores e ao seu 
meio cultural, pois como lembra Brandão (1993), “o sujeito nao é origem, a fonte absoluta 
do sentido, porque na sua fala, outras falas se dizem”.

A Universidade de Brasília, por intermédio de seus pesquisadores, comprometeu-se 
com os entrevistados que suas identidades seriam mantidas em sigilo. Dessa maneira, não 
são apresentados nomes ou qualquer informação ao final das citações literais utilizadas.
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Para dar início à sistematização das falas e discursos trazidos aqui pelos operadore de 
Turismo, utiliza-se a teoria da análise de conteúdo, buscando sistematizar estatísticamente 
os discursos, analisando numericamente a frequência de determinados termos e referên-
cias, que geram uma espécie de mapa mental, no qual todas as ideias centrais presentes 
nos discursos se fazem vizualizar:  



379

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl



380

esTudo de oPoRTunIdAdes de InVesTImenTos em TuRIsmo no dIsTRITo FedeRAl

Parece ser difícil pensar em Brasília como um destino turístico propriamente dito, uma 
vez que o País alimenta fortemente a imagem do Turismo de sol e praia, além de um Tu-
rismo histórico cultural, no qual Brasília não estaria tão claramente envolvida.

O fato de falar da Capital Federal do País atrai o que os entrevistados chamaram de 
Turismo de Negócios, business, eventos corporativos. Dentro desse mote também se as-
siste à possibilidade de um desenvolvimento e aperfeiçoamento do Turismo Cívico, que 
demanda guias especializados e prontos para um atendimento internacional. 

Consciente de que quando retira-se de um discurso fragmentos e os insere em outro dis-
curso é feita uma transposição de suas condições de produção (BRANDãO, 1993), opta-se, 
então, por elucidar todo o relatório com trechos retirados das entrevistas degravadas, a fim 
de torná-lo o mais fidedigno possóvel, inclusive quanto à linguagem utilizada.

“Brasília foi criada para ser sede do Governo Federal. Então, ela não foi criada 
para ter praia, não foi criada para ter lago, não foi criada para ter campo, não 
foi criada para ter piscinão(...) Lá você vai ter o destino Business Federal, des-
tino político (...) Acho que ninguém acorda de manhã numa sexta-feira, pega 
a esposa, a patroa, e fala: ‘Pô, acordei com vontade de ir para Brasília, vamos 
lá para Brasília namorar, vamos curtir Brasília no final de semana’. Acho que 
é completamente diferente, eu acho que esse é o propósito de Brasília: não é 
para ser o sonho de consumo de passar o final de semana, de família, de tudo 
isso.”

Observa-se, paralelamente ao reconhecimento da potencialidade do destino para o 
Turismo de negócios, um canal para investimento no viés histórico, com o intuito de se re-
forçar o que vários chamaram de “patriotismo do brasileiro” e ampliar os conhecimentos 
sobre a história do País, bem como a construção da Capital Federal.  

“(...) a grande atração é a cidade, eu creio que os roteiros voltados para a ar-
quitetura, para a cultura, para apreciação do que significou esse último meio 
século no Brasil, são um dos pontos fortes de atração turística da cidade de 
Brasília”.

“Acho que Brasília tem que se posicionar justamente do jeito que ela está, 
com uma forcinha maior para um Turismo histórico, um Turismo da história 
do governo brasileiro, da história dos monumentos, da importância de um 
parlamento (...)”

“(...) é uma Capital Federal, são os destinos cívicos, são os destinos públicos, 
toda magia que tem por trás disso (...) Acho que isso é pouco explorado. Você 
vai em qualquer lugar, você nos Estados Unidos quer ir conhecer a Casa Bran-
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ca, você vai conhecer a Casa Rosada, na Argentina (...)”

Apresentar Brasília como Capital Federal é a força maior de visibilidade do destino, 
assim como o planejamento estratégico da cidade e sua arquitetura diferenciada. Esses 
seriam os fatores que tornam a cidade competitiva em nível nacional, mesmo que a com-
paração direta não seja, mais uma vez, com as ofertas de sol e praia existentes no País.

 Interessante pontuar que esteve muito forte nas falas o fato de Brasília ser um local de 
distribuição, lançamento e apreciação de música e arte. A indicação para a necessidade de 
lançamento de novos roteiros – diurnos e noturnos – envolvem justamente essas atividades, 
que seriam capazes de manter o turista por mais tempo no destino. Operadoras de Turismo 
nao conseguem propor roteiros que mantenham o turista por mais de um dia na cidade. 

“É um pacote que realmente não tem retorno, por conta de que falta em 
Brasília algo que chama a atenção pras pessoas virem para cá. Só o fato de ser 
a Capital, hoje acredito que não é mais. Então, as pessoas passam por aqui, 
visitam ali rapidinho, o coração, e vão embora no final do dia.(...) Então, quer 
dizer, elas não vão se hospedar, elas não gastaram com restaurante, elas sim-
plesmente passaram por aqui”

“(...) Por que não o Festival de Cinema de Brasília? Quer dizer, Brasília tem 
uma característica cultural que eu acho que deveria ser explorada e ser po-
tencializada para fora do Brasil inclusive. Quer dizer, de se criar um grande 
centro, enfim. Eu apostaria muito forte na cultura em Brasília, porque acho 
que é um nicho fantástico”

Mesmo sendo vista como uma cidade bonita, segura, interessante no quesito arqui-
tetônico e histórico, Brasília não consegue atrair o brasileiro para um período maior de 
permanência. Uma das apostas de alguns dos entrevistados é a de que a Secretaria e o Mi-
nistério do Turismo aprofundem a divulgação do destino, com a criação e a veiculação de 
materiais informativos e ilustrativos sobre as novas e diferentes oportunidades de roteiros 
existentes na Capital Federal do País. A principal ideia é que ambos dediquem atenção a 
maior visibilidade à criação de novas atividades de lazer dentro da cidade, durante o dia 
e a noite – como a possibilidade de usufruir do Lago Paranoá para realização de esportes 
ou passeios, a promoção de shows, peças de teatro com artistas nacionais e internacionais 
– para que o turista possa começar a ver Brasília como um local de descanso e lazer, além 
de conhecimento histórico e cultural.

O processo de divulgar o destino não se resume a roteiros internos, mas, também, ao 
reforço de locais que se encontram próximos, como é o caso da Chapada dos Veadeiros, 
Pirenópolis e Entorno de Brasília, no qual haveria o apelo para o ecoturismo. O chamado 
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é para que essa divulgação aconteça em todo o País, em aeroportos, hotéis, operadoras, 
sites, po meio de folders, vídeos, propagandas, entre outros. 

“eu não vejo(..) uma propaganda de Brasília fora daqui. (...)Eu nunca vi na 
televisão, eu estando fora de Brasília, ou num outdoor, ou numa revista, as 
pessoas chamando para vir para Brasília”.

“Se você quiser agregar um pouco mais as pessoas, por exemplo, descerem lá 
e conhecerem a cidade e depois de três ou quatro dias, pegarem um ônibus 
irem para Chapada dos Veadeiros, para para Pirenópolis, para o Entorno de 
Brasília, para desfrutar de recursos naturais que a região oferece, você teria 
uma permanência ai de seis dias, por exemplo”.

Pelo fato de não ter, segundo a fala dos entrevistados, “lazer definido”, Brasília se confi-
gura como destino business e, por essa razão, não realiza concorrência direta com Salva-
dor, Rio de Janeiro, Pantanal, Amazônia, Foz do Iguaçu, entre outros destinos de “lazer” 
do País. Retoma-se a caracterização de Brasília como local de “negócios” para destacar 
um ponto apresentado por todas as pessoas aqui ouvidas, a saber, a infraestrutura hote-
leira da cidade. 

O investimento na área hoteleira parece ser imprescindível para a Capital Federal do 
País, na visão dos representantes de operadoras. É importante ressaltar que as únicas pes-
soas que disseram avaliar positivamente esse serviço na cidade, reforçaram nao conhecê-
la, mas apontam que já ouviram falar bem das acomodações. Por outro lado, oberva-se 
um questionamento quanto ao fato de não ter acomodações suficientes para atender uma 
possível demanda de turistas que venha a conhecer a cidade e seu Entorno.  

“Hoje, para o corporativo, para parte de eventos, ela fica lotada a semana 
toda. Então, acho que esquecem da parte do Turismo. Então, ah, se está tudo 
lotado, por que que a gente vai fazer alguma coisa diferente?”

O contraponto parece se estabelecer entre um real interesse de receber uma demanda 
diferente da business, ou seja, voltada para o Turismo de lazer, cultural e histórico. As 
operadoras que vendem os eventos falam da dificuldade de se acomodar outros turistas, 
quando acontece alguma conferência maior na cidade, já que nao existem vagas. Uma 
vez que se faz referência até aqui a um Turismo nacional, todos avaliaram que Brasília, 
não estaria pronta para atender uma demanda internacional.

“Nenhuma cidade brasileira está pronta, com exceção de São Paulo, para aten-
der uma demanda internacional.”

“(...)Não temos essa infraestrutura, não adianta. Você não tem rua, não tem 
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rodovia, não tem Aeroporto, você não tem porto, não tem nada estruturado 
para isso, o que é uma pena. Acho que, hoje, nenhuma cidade, Brasília es-
pecificamente, não está preparada com Aeroporto, com comunicação, com 
o segundo idioma; a própria oferta hoteleira da cidade de Brasília tem poucas 
bandeiras internacionais, onde o estrangeiro tenha uma segurança, um reco-
nhecimento maio. É muito difícil viajar internamente no Brasil. (...) Acho que 
não é um problema específico de Brasília, mas nosso, de não estar pronto para 
atender com qualidade e com profissionalismo a essa demanda internacional.”

Os serviços de recepcão ao turista não são vistos como adequados para acolher o turista 
estrangeiro. Alimenta-se a visão de que o turista brasileiro é mais maleável e, por viver 
aqui, compreende a demora nos atendimentos, as estradas ruins, a falta de capacitação 
dos profissionais, entre outros. Nos hotéis, restaurantes, táxis, não se fala outra língua, 
diferente do português. Nos roteiros não existem guias que possam se expressar em outra 
língua ou mesmo que estejam tempo integral no local.

“Eu sou daquela que faço todos os passeios cívicos, levo as pessoas para co-
nhecer pontos turísticos, e fiquei decepcionadíssima. Este final de semana 
mesmo, cheguei ali no final do Eixo Monumental, e do Panteão da Liberda-
de. Estavam arrumando, fazendo alguma coisa, e as pessoas não tinham o 
cuidado de esperar os turistas visitarem. (...) mexendo com obra, a pessoa 
limpando lá e jogando água em todo mundo. Então, não tem estrutura para 
receber um turista de fora. Você não vê um guia nos locais que possa estar 
atendendo(...)”

“Cardápios em inglês, concierge de hotel falando em inglês, taxista atendendo 
em espanhol, enfim, vai ser necessário adequar a oferta de serviços para um 
público que tende a começar a chegar.”

“(...)Na minha cabeça, eu não consigo dissociar investimentos em infraes-
trutura com capacitação de mão de obra para poder atender essa demanda 
especificamente no Turismo, seja com taxista, seja com o concierge do hotel, 
seja, enfim, no atendimento no Aeroporto, nos restaurantes etc.”

A capacitação de mão de obra local, capacitação humana para atendimento ao turista, 
desde o Aeroporto, até os hotéis, restaurantes e pontos de visitação são questões eluci-
dadas a todo momento. Nesse caso, inclusive um dos representantes que não conhece 
a cidade, mas vende o destino Brasília, colocou que a avaliação de seus clientes foi de 
serviços falhos. 

Mesmo sendo muito forte a necessidade de investimento em treinamento de pessoal e 
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na construção de hotéis na cidade, a última é vista como foco de maior dificuldade pelos 
investidores da área, uma vez que os terrenos na Capital Federal são supervalorizados e o 
retorno financeiro muito demorado.

“(...) o valor do terreno hoje disponível é muito caro. Então, na hora de fazer 
a conta da viabilidade financeira de um investimento hoteleiro, ela não fecha, 
quer dizer, você não vai conseguir ter índices de taxa de retorno de 15% a 
20% ao ano, e, daí, não há como convencer o investidor a colocar R$ 40, R$ 50 
milhões num prédio que ele não vai ter taxas de retorno de no mínimo 12% 
ao ano. Quer dizer, não dá.”

O transporte público coletivo também é apontado como fator limitante que dificulta a 
venda de roteiros na Capital e deveria ser investimento do Governo Federal. Por outro 
lado, avaliam que o investimento em empresas de locação de veículos é uma garantia de 
lucratividade. Como a cidade já passa por momentos do dia com engarrafamentos, apontam 
que o ideal seria disponibilizar, para os turistas, transportes coletivos de qualidade e que 
garantam agilidade e segurança no deslocamento.

O Terceiro Setor é vislumbrado como uma das possibilidades de se capacitar mão de 
obra, juntamente com o SEBRAE e a Secretaria de Turismo. A criação de projetos na área 
cultural e esportiva, são apresentadas como meios interessantes de inclusão social, de cria-
ção de um ambiente mais seguro e até de conscientização, em relação ao Turismo local, 
e de oxigenação de mão de obra qualificada.

A Capital Federal significa, segundo os operadores ouvidos, uma interessante potência 
no que diz respeito a investimentos para a infraestrutura que garante a manutenção e 
o desenvolvimento de uma boa atividade turística. Todos os pontos levantados por eles 
como deficientes são, ao mesmo tempo, ricas e reais possiblidades de investimentos para 
os próximos cinco anos. Embora todos tenham feito referência à Copa do Mundo e às 
Olimpíadas, reforçaram que nenhum evento de 30 ou até 60 dias garante rentabilidade 
suficiente para manter um negócio.

Essa questão merece destaque para que fique clara a intenção de investimento real em 
Brasília como destino turístico. Mesmo apontando uma dificuldade de ação, devido à 
burocracia ou supervalorização dos terrenos – quando falamos na construção dos hotéis –, 
o mercado parece ser bem favorável e todos acreditam no crescimento dele. O Turismo 
de negócios pode ainda ser reforçado e andar ao lado de novos convites para o Turismo 
cultural, histórico, cívico, ambiental e de lazer.
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PeRFIl 2: GuIAs de TuRIsmo 

A pesquisa qualitativa foi realizada junto com uma amostra de dez guias de Turismo que 
atuam no Distrito Federal, segundo diferentes perfis e tempo de experiência. Pela própria 
característica da pesquisa, não se buscou coletar dados quantificáveis, mas noções, par-
ticularidades e interpretações individuais que auxiliassem na identificação de possíveis 
investimentos, oportunidades e ameaças ao Turismo no DF. 

O CET/UnB optou pela realização de entrevistas individuais, aplicadas por meio de um 
roteiro semi-estruturado pré-concebido e validado tecnicamente pelo SEBRAE-DF, grava-
das em áudio e transcritas literalmente, de forma a compor a análise de conteúdo.

Para a escolha dos guias de Turismo entrevistados, foram considerados:

1. Tempo de experiência no mercado local
Hipótese: maior ou menor tempo de experiência poderia representar diferentes visões 

e enriquecer o estudo: 

•	cinco	guias	com	até	cinco	anos	de	experiência,	e
•	cinco	guias	com	mais	de	cinco	anos	de	experiência.

2. Roteiros mais frequentemente executados

Selecionou-se os guias com experiência no receptivo local do Distrito Federal, consi-
derando seis guias regionais, cuja experiência é clara e direta no mercado do DF, uma 
vez que trabalham especificamente com o receptivo de interesse; e os guias classificados 
como nacionais e internacionais, que também atuam com turismo emissivo. Apesar de 
estarem disponíveis no Cadastur1 guias nessas três subcategorias, reconhece-se que, na 
prática, um guia internacional pode atuar em qualquer território, e por seu domínio lin-
guístico, muitas vezes atue no receptivo local com turistas internacionais. Dessa forma, 
foram incluidos entre os entrevistadores dois guias nacionais e dois guias internacionais 
para se observar suas percepções, enriquecendo a diversidade da amostra.

  

3. Quanto à experiência em tipos de atrativos

Foram selecionadas unidades amostrais de diferentes visões, com relação ao potencial e ao 
aproveitamento da oferta turística do DF e de novas oportunidades de negócio, por meio da 
inclusão de guias com experiência em atrativos culturais/cívicos e guias com maior experiência 
em atrativos naturais, com os seguintes elementos amostrais: cinco guias com experiência em 
atrativos naturais do DF e cinco guias com experiência maior em atrativos culturais/cívicos)

1 O Cadastur é o Sistema de Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, meios de hospedagem, agências, operadoras, 
transportadoras e outros, desenvolvido pelo Ministério do Turismo para divulgar as empresas cadastradas no órgão oficial. 
Acesso disponível em: www.cadastur.turismo.gov.br.
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A partir dos elementos destacados acima e adotando uma amostra probalística por con-
veniência, foram contactados guias de turismo identificados por meio da Base Cadastral, de 
consultas ao sindicato de guias do DF, aos parceiros e às principais agências de receptivo do DF.

Foi inserido à pesquisa um bloco inicial de cinco perguntas para identificação do perfil 
da amostra – Perfil do Guia – de modo a conferir o tempo de experiência do entrevistado, 
sua formação, os principais roteiros que executa, os valores cobrados, entre outros dados 
que não necessariamente fariam parte da análise desta coleta, mas que poderiam auxiliar 
futuras consultas e pesquisas. 

O conteúdo do segundo bloco da pesquisa é identificado como Percepção Destino Brasília 

Destaca-se que com os guias de Turismo não houve impedimentos ou entraves no agenda-
mento, sempre solícitos em colaborar, o que permitiu que toda a coleta fosse realizada, presen-
cialmente, no Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET/UnB), entre os 
dias 23 e 29 de abril de 2010, compondo a seguinte amostra2 :

1. entrevistado 1 

Categoria: Nacional/Regional local
Idiomas falados: Inglês, Italiano 
Roteiros mais comercializados: Fun Tour Brasíliatur cívico-arquitetônico
Experiência: Mais de cinco anos

2. entrevistado 2 

Categoria: Nacional/Regional local
Idiomas falados: Inglês
Roteiros mais comercializados: Cívico, Estrangeiro, Cultural 
Experiências: Menos de cinco anos

3. entrevistado 3

Categoria: Nacional/Regional local
Idiomas falados: Espanhol, Inglês
Roteiros mais comercializados: Cívico, Arquitetônico, Ecológico. 
Experiências: 25 anos nos segmentos cultural e ecoturismo, atendendo principalmente 
estrangeiros.

2 O CET/UnB reservou a esses profissionais o direito de sigilo das informações prestadas. Seus nomes estão sendo relevados 
nos arquivos em áudio, em respeito à parceria entre as partes executantes deste Projeto. No entanto, ressalta-se o sigilo das 
informações prestadas e reforça-se a necessidade de consulta e autorização prévia com o entrevistado, caso haja interesse 
em tornar público todo ou parte de seu conteúdo citando a fonte.
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4. entrevistado 4 

Categoria: Regional local
Idioma falado: Português
Roteiros mais comercializados: Arquitetônico, Cívico, Cultural, Jurídico e Rural
Experiência: Cerca de cinco anos 

5. entrevistado 5 

Categoria: Internacional/ Nacional/ Regional local
Idiomas falados: Alemão, Inglês, Espanhol
Roteiros mais comercializados: Arquitetônico, Cívico – city tours
Experiência: 29 anos atuando como guia de Turismo regional, principalmente para es-
trangeiros interessados em Turismo cultural, rural, científico e ecoturismo.

6. entrevistado 6

Categoria: Regional local
Idiomas falados: Inglês, Japonês
Roteiros mais comercializados: Arquitetônico, Cívico, Ecoturismo, Jurídico,Rural
Experiências: 12 anos com Turismo cultural e em área natural (rural, ecoturismo)

7. entrevistado 7 

Categoria: Regional local
Idiomas falados: Espanhol, Francês, Inglês
Roteiros mais comercializados: Cívico, Arquitetônico, Cultural 
Experiência: Mais de 20 anos atuando com Turismo cultural e cívico, principalmente 
para estrangeiros

8. entrevistado 8 

Categoria: Internacional/Regional local, 
Idiomas falados: Inglês, Francês, Alemão e Espanhol
Roteiros mais comercializados: Cívico, Arquitetônico e Cultural
Experiência: Quatro anos, principalmente com Turismo cívico-arquitetônico, cultural, 
atendendo ao turista internacional.  
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9. entrevistado 9 

Categoria: Nacional/Regional local
Roteiros mais comercializados: Cívico, Arquitetônico, Ecológico, Jurídico, Cultural
Experiências: Menos de cinco anos

10. entrevistado 10 

Categoria: Nacional/Regional local
Idiomas falados: Português e Espanhol
Roteiros mais comercializados: Cívico, Athos Bulcão, Arquitetônico 
Experiências: nove anos, atuando principalmente com Turismo cultural

AnálIse – GuIAs de TuRIsmo

“O discurso é uma prática, uma ação do sujeito 
sobre o mundo. Quando pronunciamos um 
discurso agimos sobre o mundo, marcamos 

uma posição. Sujeitos falam de um lugar social” 
(Fernandes, 2005).

Analisar entrevistas implica o reconhecimento de que se está realizando a cada segundo 
uma releitura, uma resignificação, como diria Geertz. “Começamos com as nossas pró-
prias interpretações do que pretendem nossos informantes, ou o que achamos que eles 
pretendem, e depois passamos a sistematizá-las” (GEERTZ, 1978, pág.25).

Nesse sentido, é imprescindível reforçar que a primeira e constante busca do cientista 
é – uma vez reconhecendo que não conseguimos manter a neutralidade – estar em cons-
tante vigilância epistemológica, ou seja, se manter alerta ao seu lugar de fala, à sua posição 
social, acadêmica e cultural, para que elas interfiram o mínimo possível nas análises a 
serem realizadas (BARCHELARD, 1996).

Tendo como foco a fala dos guias de turismo do DF, considera-se, a partir de Foucault 
(2005), que “a definição, de fato, do sujeito é tida através do lugar de onde fala, pois não 
importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar”. Dessa forma, já apre-
sentada na metodologia, a amostra reúne pessoas com capacitação e atuação diferenciadas.

A presente análise teve como ponto focal reunir as ideias elucidadas pelos guias entre-
vistados sobre três questões centrais, a saber:

1. O que os turistas procuram no Distrito Federal?
2. O que há de mais impactante para compor o setor de Turismo no Distrito Federal?  
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3. Quais são as principais deficiências para o setor do Turismo no Distrito Federal?

Essas questões abarcaram diversas categorias e subcategorias envolvidas com a análise 
setorial do Turismo e todas transitaram pelas falas, também, nesse relatório. São elas: 
meios de hospedagem; agenciamento; gastronomia; eventos; transportes; lazer e entrete-
nimento; e outros serviços.

O relatório aqui subscrito traz uma leitura a partir das falas de guias de Turismo, com 
experiências diferenciadas quanto ao tempo e à área específica de atuação, acerca de 
oportunidade de investimentos em Turismo no Distrito Federal. O objetivo nesta etapa do 
trabalho foi dar voz a personagens que vivenciam o Turismo como forma de sustento, pro-
fissão e possibilidade de empreendimento no País, sendo aplicadas, portanto, entrevistas 
em profundidade. 

Trata-se de uma amostra que pretende ser representativa, considerando-se que “quando 
um discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma rede tecida por outros discursos com 
semelhantes escolhas e exclusões” (INDURSKy e FERREIRA, 2005). A fala sempre reflete 
uma visão de mundo determinada, necessariamente vinculada à dos seus autores e ao seu 
meio cultural, pois, como lembra Brandão (1993), “o sujeito nao é origem, a fonte abso-
luta do sentido, porque na sua fala, outras falas se dizem”.

Consciente de que quando se retira de um discurso fragmentos e os mostre em outro 
discurso, é feita uma transposição de suas condições de produção (BRANDãO, 1993), 
opta-se, então, por elucidar todo o relatório com trechos retirados das entrevistas degra-
vadas, a fim de torná-lo o mais fidedígno possível, inclusive quanto à linguagem utilizada 
pelos entrevistados. 

A Universidade de Brasília, por intermédio de seus pesquisadores, comprometeu-se 
com os entrevistados que suas identidades seriam mantidas em sigilo. Dessa maneira, não 
são apresentados nomes ou qualquer informação ao final das citações literais utilizadas.

Para dar início à sistematização das falas e discursos trazidos aqui pelos guias de turismo, 
utiliza-se a teoria da análise de conteúdo, buscando sistematizar estatísticamente os dis-
cursos, analisando numericamente a frequência de determinados termos e referências, 
que geram uma espécie de mapa mental, no qual todas as ideias centrais presentes nos 
discursos trazidos pelos guias de Turismo se fazem vizualizar:
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O destino turístico Brasília é visto pelos guias como potencialmente muito rico. São 
consideradas muitas possibilidades pouco exploradas. Reconhecer Brasília como um local 
com características diferenciadas parece ser o grande “mote” para tornar competitivo um 
destino que não é de “sol e praia”.

O reconhecimento de que hoje são considerados fortes no Distrito Federal o Turismo 
jurídico, o cívico e o arquitetônico, não significa desconsiderar o potencial de desenvolvi-
mento do Turismo cultural e histórico, artístico, místico e ecológico. Ao contrário, quando 
os guias se referem ao potencial do destino apontam a preocupação com a preservação 
do bens em todos os seus aspectos.

“E quando eu falo preservarmos Brasília é não só em monumentos, mas assim, 
na sua cultura, no seu jeito de ser, na manifestação popular, porque nós já 
temos uma manifestação popular, que eu já vejo assim...e as pessoas sabe-
rem, ter entendimento que Brasília foi uma cidade que recebeu o título de 
Patrimônio Histórico.”

Um dos fatores de maior dificuldade para a ampliação das atividades turísticas na Capital 
Federal estão ligados, segundo os entrevistados, a uma falta de divulgação interna e externa 
das potencialidades locais. A incansável tarefa das agências de Turismo em todo o País seria 
vender os roteiros de sol e praia, dificultando a ampliação da atividade em locais como 
Brasília. Dessa maneira, o primeiro trabalho a ser realizado e incentivado pelo Ministério 
do Turismo seria o de promover, divulgar os roteiros, atividades e história do destino.

“É uma cidade que não foi feita por fazer, ela foi pensada, ela foi planejada, 
ela tem uma estrutura boa, tem prestadores de serviços, muitas vezes eles só 
precisam de alguma orientação para melhorar uma coisa aqui ou ali, mas a 
cidade em si oferece coisas maravilhosas. E a própria história da cidade é mui-
to envolvente (...) e além de tudo é a Capital do País. Então, acredito que as 
pessoas tem que colocar isso na mente das outras pessoas que estão em ou-
tras capitais que queiram conhecer a Capital do seu País por que todo mundo 
quer conhecer Londres, todo mundo quer conhecer Paris, todo mundo quer 
conhecer Roma, por que não conhecer Brasília?”

“O que atrapalha Brasília é justamente isso, a política. Porque para o brasilei-
ro é difícil desvincular isso.”

“Por falta de informação, por falta de uma política mais adequada de promo-
ção da cidade, por desconhecimento. É um absurdo. As pessoas não conhe-
cem Brasília. As pessoas não sabem o quê tem aqui. Eu falo isso com toda a 
segurança, porque eu estou cansado de ouvir turistas que chegam aqui em 
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Brasília, brasileiros e estrangeiros, e falam assim: “Puxa... Me falaram que aqui 
não tinha nada... No entanto, eu tô vendo muita coisa bacana...”

“Aquelas revistas que distribuem nos aviões (...). Podia ter tanta coisa sobre 
Brasília...”

A visão do turista quando chega a Capital Federal não estaria ligada diretamente as bele-
zas arquitetônicas e/ou históricas, mas sim ao sentimento de um lugar de poder, hierarquia, 
corrupção, política, distanciamento. Diante de todas essas características, muito fortemente 
trazidas pela mídia – televisiva e escrita – no País e no mundo, o turista não se sente atraído 
por Brasília. Vários guias lembram do interesse mundial em visitar sempre a Capital Federal 
de qualquer País e afirmam que esse interesse não é despertado com Brasília justamente 
devido a essa falta de divulgação e a uma priorização exarcebada do Turismo de sol e praia. 

Interessante perceber que vários guias sentem que a visão do turista quando chega a 
Brasília é muito diferenciada da que esperava e que está imbricada em cada um dos bra-
sileiros e até estrangeiros.

“Quando chegam, têm uma visão completamente pesada sobre Brasília. A 
partir do momento que você mostra, que você já sai do hotel ou do ponto de 
partida (...) e você começa a mostrar o Eixo Monumental, Asa Norte e Asa Sul, 
eles já começam a se encantar. Quando eu digo que Brasília não tem nome 
de ruas, tem números de quadras, que não existem bairros, mas existem seto-
res, eles já começam a ficar interessados. Quando digo que Brasília tem gente 
de todas as cores, de todas as raças, de todos os lugares do mundo (...), eles 
se sentem em casa. E quando eu digo a eles que Brasília não é aquilo que 
eles veem na televisão, aí eles começam a olhar para cidade com uma visão 
diferente. Quando termina o trabalho, eles vão embora e dizem que querem 
voltar outra vez para aproveitar mais.”

“Porque até eu ouço muita reclamação de estrangeiros que procuram paco-
tes que incluam Brasília no roteiro e muitas vezes não encontram, eles tem 
que insistir, às vezes até comprar um pacote privativo para vir até Brasília, ou 
esperar determinada agência que vai ter uma saída numa data específica que 
inclua Brasília.”

“Elas falam: “– Nunca imaginava que Brasília era isso, eu só via Brasília, é o 
poder administrativo, eu não via esse outro lado bonito que Brasília tem, esse 
lado encantador”
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“(...) nesse aspecto, Brasília sempre fica prejudicada, porque tem essa má 
fama de que se vê tudo rápido, que não tem muita coisa que ver.”

“’O que que você vai fazer em Brasília?’” Eu acho que isso aí (...) prejudica a 
gente. Aí a pessoa fala assim: “– Não, porque todo País que eu vou conhecer 
eu faço questão de conhecer a Capital...”. É ele que está impondo, não é a 
agência que está mandando de bom grado para nós. “

Junto ao processo de divulgação e promoção do destino, destaca-se que todos os guias 
entrevistados chamam a atenção, de forma crítica, para a inexistência ou o funcionamen-
to inadequado de Centros de Atendimento ao Turista (CAT). Retoma-se, mais uma vez, a 
dificuldade em obter informações em folders, flyers, propagandas, programações diversi-
ficadas com horários, oportunidades de lazer na cidade. Raros materiais impressos sobre 
os atrativos seriam obtidos apenas quando se chega neles, mas não existiria um incentivo 
claro de visitação a outros pontos. 

“É, em qualquer cidadezinha do Sul, que é um lugar mais assim, até mais 
desenvolvido, mesmo no Nordeste, a gente viaja, (...) você tem um centro 
de atendimento, você tem mapa, você tem isso, você tem aquilo, você tem 
informação. Na Capital você não tem o Centro de Atendimento ao Turista há 
anos no Aeroporto, pôxa. Como é que eu posso falar que isso é um destino? 
As pessoas gastam fortunas viajando e vendendo Brasília nas feiras internacio-
nais e não se preocupam de colocar um.”

“Não tem Centro de Atendimento ao Turista. Quando tem é difícil você ter 
várias línguas, quando você tem o mapa, às vezes é só em português você não 
tem outros idiomas.”

A capacitação bilingue de guias e atendentes de hotéis, restaurantes e CATs é vista como 
um grande e necessário investimento, visto como algo que deve ser apoiado e promovido 
por orgãos como Ministério do Turismo, Sebrae, Senac. Ligado a essa capacitação, ouvimos 
um chamado interessante para o conhecimento mais aprofundado sobre a cultura de outros 
países, a fim de estarem preparados e não perderem espaço. Essa indicação e sugestão de 
investimentos necessários para ampliar e melhorar a atividade turística local, aparece junto 
com o reconhecimento da importância de se exigir o credenciamento de guias na cidade, 
que também devem ter conhecimento histórico e cultural do destino a ser trabalhado.

“cursos de idiomas, bato nessa tecla, e juntamente com esses cursos é tam-
bém um estudo sobre o comportamento, a cultura de outros países. Porque, 
não adianta você falar outro idioma e não saber que se você mostrar a sola do 
sapato para um árabe é uma ofensa, entendeu? Então, tem que ser atrelado a 
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isso, você saber um pouco sobre a cultura do outro para poder recebê-lo...”

“(...) É, idiomas, são uma ameaça e uma oportunidade também, porque as-
sim, se não me falha a memória, tem um ou dois guias que falam chinês, ou 
três, no máximo. Em inglês tem uma faixa até boa, inglês e espanhol, porém 
japonês não sei se só tem um guia ou dois. Então, é uma ameaça para quem 
não fala, uma oportunidade para quem fala.”

Quando se fala em infraestrutura para recepção do turista, de forma geral, os entrevistados 
expressam seu contentamento com hotéis – fazendo ressalvas sobre a importância da me-
lhoria no atendimento ao cliente, com os atrativos e com a elogiada gastronomia – que 
pontua Brasília como terceiro polo gastronômico brasileiro. No entanto, quando a análise 
recai sobre o desenvolvimento dos roteiros, já podemos pontuar diferentes situações de di-
ficuldade para a execução do trabalho de guia especificamente, que é aqui o foco buscado.

Transporte, locomoção, estacionamentos e infraestrutura próxima aos destinos parecem 
ser os fatores de maior negatividade para o desenvolvimento e a ampliação da atividade 
turística na Capital Federal. Essas questões foram apontadas por todos os entrevistados de 
forma enfática.

Reconhece-se duas questões, paralelamente: por um lado, afirmam que o turista que 
chega sozinho, sem agência ou pacotes, tem enorme dificuldade para se locomover, co-
meçando do Aeroporto, assi como para chegar aos atrativos. Não há transporte coletivo 
para todos os locais – que são muito distantes um do outro – e não há, principalmente, 
placas que informem como chegar, que ônibus pegar. Nesse sentido, o Turismo em Brasília 
é visto por nossos entrevistados como algo muito caro e difícil de ser realizado por turistas 
que não têm muito dinheiro ou mesmo que gostem de viajar com mochilas.

“Se você não vem a Brasília com um ônibus que vai te levar, ou não tem di-
nheiro para pagar um táxi, você não tem uma condução que te leve, que te 
indique um ponto turístico. Por exemplo (...) vem sozinho, tem pouca grana, 
para começar a Rodoviária já mata (...) você acaba com Brasília. (...) Que 
ônibus que te leva ao Catetinho? Nenhum. Você tem que parar lá no meio 
do Guará, porque eu vou pegar muita gente lá, eu recebo muito turista que 
tem que pegar lá no Catetinho, até para mim é difícil. Eu tenho que ir para o 
Gama, descer lá naquele ponto de ônibus, ou então esperar uma boa vontade 
para você pegar para Santa Maria, para o cara me deixar mais perto debaixo 
do viaduto, pedir favor, o motorista atravessar aquela pista perigosa para eu ir, 
então quer dizer, sem carro você não vai ao Catetinho, está?  CCBB você não 
chega sem carro. (...) Quem que sabe daquele ônibusinho da AABB, do CCBB 
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que pega o grupo para ir?

“É... dali do Camping ele vai pegar um, vai pegar outro, e assim, como an ci-
dade é tudo separado, a gente não tem aquela coisa meio de Rio de Janeiro: 
– “Você sabe qual é o ônibus?”. Por que aqui o cara, quando ele vai pensar 
em perguntar, ele vai parar por uma hora, talvez, num lugar e não vai passar 
uma pessoa, sabe?”

Por outro lado, contraditóriamente, a cidade não parece ser um destino para se visitar 
em grupos. O estacionamento para grandes ônibus é difícil em todos os locais, desde o 
Aeroporto, onde existe um local reservado, mas que estaria sempre ocupado por carros 
menores ou táxis. O deslocamento pela cidade está cada dia mais árduo, devido ao trân-
sito, alguns locais com árvores de baixo porte e, mais uma vez, estacionamentos.

“Estacionar um ônibus em Brasília? Um simples carro já está difícil, mas um 
ônibus? Às vezes se torna quase impossível se estacionar um ônibus e manter 
a segurança dos passageiros. Porque (...) se você deixa eles ali na 109 Sul, por 
exemplo, para descer, é carro indo e vindo toda hora, então (...) se for um 
grupo de terceira idade, eles são mais lentos, e você tem que se virar nos 30 
e depois, o que acontece? O ônibus não pode ficar ali parado na frente do 
restaurante, ele vai ser estacionado em outro local, quem sabe perto de uma 
quadra residencial ali, quando pode. E na hora de ir embora? Se não estiver 
próximo a uma passagem de pedestres, você tem que andar um tantão no 
sol quente com o grupo de turista. Então, eu acho que isso sacrifica demais o 
grupo. Isso é uma grande dificuldade.”

“(...) eu não podia me aproximar do Congresso Nacional, porque o ônibus era 
muito alto, tive que parar ali na lateral e o sol estava muito quente...e também 
tem a questão da altura dos ônibus passarem pela W3 Sul, os ônibus Double 
Deck e outros modelos maiores, esses não conseguem passar por ali e quando 
passam, ou são danificados ou causam aquele “fuzuê” no meio do trânsito. 
Então, isso é difícil.”

“(...) Os carros estão estacionando nos lugares de você fazer a curva, os ônibus 
não conseguem nem mais fazer a curva. Porque onde era para ter espaço para 
qualquer um, o povo está estacionando nos balões. Se não começar a multar 
esse pessoal, educar o pessoal para não colocar o carro, a gente não consegue 
nem trafegar de ônibus daqui uns dias. E ter estrutura. Onde que o ônibus 
para? Você não tem onde parar o ônibus.”

A problemática dos estacionamentos é sempre apresentada junto com o reconhecimen-
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to de falta de mão de obra qualificada de motoristas para o city tour, que, segundo os 
guias, deve ser alguém que entenda a lógica da atividade. Além disso, reclamam que ge-
ralmente os ônibus que operam em Brasília não têm equipamentos mínimos necessários, 
como microfones, po exemplo.

“não temos ônibus dedicado a city tour. Então, primeiro que eles são ônibus 
com cabine, que atrapalha a visão. Para poder viajar a noite, o motorista fecha 
as cortinas, o passageiro dorme. Mas para o city tour ele não é o ideal, o ideal 
é um ônibus sem cabine e a gente não tem ônibus sem cabine aqui para fazer 
city tour.”

“Então, a gente não tem equipamentos próprios para city tour, como tem 
no Rio: agências, empresas de ônibus que são dedicadas a fazer tour. Eles 
têm ônibus curtinho que tem mais acesso. Aqui você tem esses “ônibusão” 
enorme de Double Deck, motoristas despreparados para atender turistas, são 
acostumados a viajar onde eles são os “Reis da Estrada”, eles mandam no ôni-
bus, eles são os reis, aqui eles têm que se submeter a outras regras.”

A acessabilidade para cadeirantes, grupos de terceira idade ou com alguma outra ne-
cessidade é considerada muito complicada pelos guias que trabalham com atendimento 
direto ao turista.

“Há certos monumentos que não há essa acessibilidade para o cadeirante, 
para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, eu acho que essa 
parte tem que ser trabalhada, e as pessoas, as autoridades perceberem isso, 
porque é um público cada vez mais voltado para o Turismo. É um público que 
está à procura, muitas vezes eles não vão (...) porque não têm acessibilidade.”

“Também na Praça dos Três Poderes, onde visitamos ali a maquete, aquela 
escada é muito alta. As pessoas da terceira idade reclamam muito, existe um 
corrimão, mas quando o sol está quente não dá para tocar porque é de ferro, 
até queima a mão das pessoas.”

 “Vários atrativos (...) na Dom Bosco você já não consegue, já é complicado 
porque tem aquelas escadarias todas e não tem acesso de rampa, eu ainda 
não vi acesso de rampa na Dom Bosco, se tem, eu não vi (...)”

Essa realidade caminha junto com a dificuldade de infraestrutura próxima aos atrativos. 
Segundo nossos entrevistados, não existem banheiros públicos, lixeiras e, principalmente, 
locais para beber ou comprar água, durante o dia. Todos esses fatores são apresentados 
pelos mesmos como boa possiblidade de investimento em Brasília para os próximos anos, 
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uma vez que sempre ouvem reclamações de seus clientes, devido a eles. Da mesma 
maneira, alguns disseram sentir falta de uma quantidade maior de locais com vendas de 
souvenirs da Capital.

“Deixe-me citar, os banheiros, por exemplo, da Torre de TV, eu acredito que 
eles não ficam assim tão em evidência, e daí você desce aquela escada, aque-
le lugar quente e escuro, causa um malestar (...)”

“Você procura uma lixeira, (...) não tem uma lixeira nos pontos para ti, o pesso-
al chupa um picolé e não tem onde jogar o lixo (...) não tem banheiro, não tem 
água. O mais importante, banheiro, água e lixeira, e isso não tem. É o cúmulo 
do absurdo você não ter água para beber (...)”.

Sob o olhar de possíveis investidores, mas, principalmente, de pessoas que vislumbram 
maior estabilidade de trabalho, os guias entrevistados ressaltam que se deve dar atenção, 
também, ao Entorno de Brasília, no qual vislumbram o crescimento do Turismo  ecológico 
e místico.  Ressalta-se, ao final, que o fato de praticamente todos os destinos serem gratuitos, 
é algo muito interessante e elogiado pelos atuais visitantes e que deve ser divulgado, pen-
sando em agregar novos turistas ao destino.

PeRFIl 3 – AGenTes RelAcIonAdos à cAdeIA 
 PRoduTIVA do TuRIsmo no dF

A pesquisa qualitativa direcionada aos agentes que se relacionam à cadeia produtiva do 
Turismo no DF  teve como objetivo central extrair dos entrevistados  noções gerais, parti-
cularidades e interpretações individuais para auxílio  na identificação de possíveis inves-
timentos (novos negócios, oportunidades e ameaças para o Turismo no DF), por meio da 
observação da imagem do destino turístico Brasília construída por cada um desses agentes.

Para tanto, o CET/UnB optou pela realização de entrevistas individuais, aplicadas a par-
tir de um roteiro pré-concebido e aprovado tecnicamente pelo SEBRAE-DF, gravadas em 
áudio e transcritas literalmente de forma a subsidiar o corpus da análise de conteúdo.

Os agentes entrevistados nesta pesquisa qualitativa foram definidos a partir de uma 
amostra não probabilística por conveniência, contabilizando de 27 agentes que se relacio-
nam com a cadeia produtiva do setor. Esta amostra é basicamente composta por represen-
tantes do Poder Executivo, lideranças empresariais, acadêmicos, entre outros. 

A composição do quadro dos entrevistados sugerida pelo SEBRAE-DF e adotada pelo 
CET/UnB configurou-se, então, da seguinte forma:

 duas entidades de classe representante da categoria de gastronomia; 
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 uma entidade de classe representante da categoria Hospedagem; 
 uma entidade de classe representante da categoria Agenciamento; 
 um representante do Brasília C&VB;
 uma entidade de classe representante da categoria Eventos; 
 um representante da Brasiliatur; 
 um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
 um representante da Secretaria de Cultura; 
 um representante do Ibram DF;
 um representante da Secretaria Pública de Segurança do DF – GPTUR;
 um representante da Secretaria de Transportes do DF;
 um representante do Corpo de Bombeiros do DF;
 dois representantes da academia  (1 pública; 1 privada);
 dois representantes do poder legislativo federal (1 senador; 1 deputado);
 um representante do Ruraltur DF;
 um representante da FACIDF;
 um representante do SEBRAE-DF
 um representante da ASCOFEG – Associações de Feirantes da Feira do Guará;
 dois representantes de Shopping Centers;
 um representante da Federação Naútica de Brasília;
 um representante no SINDETAXI;
 um representante da Embaixada da Itália; 
 um representante do setor de Comunicação local;
 um representante da Fecomércio.

As adaptações foram feitas em vista das dificuldades em conciliar os prazos do projeto e 
a disponibilidade dos agentes apontados pelo SEBRAE-DF. Além da dificuldade de agen-
da, houve, inicialmente, falta de entendimento de muitos quanto à importância dessa 
contribuição para a pesquisa; resistência que fez com que fosse necessário fazer substitui-
ções de representantes ou entidades para efetivação da coleta planejada.

 Os agendamentos foram realizados por meio de um processo formal e burocrático de 
aproximação com os setores estratégicos das empresas, entidades e instituições listadas, 
as pessoas alvo foram contatadas e sensibilizadas para o Estudo, principalmente devido à 
articulação e o apoio direto de seus assessores.

Ressalta-se que o CET/UnB comprometeu-se com o sigilo quanto à identidade dos en-
trevistados que concederam as entrevistas ao longo do mês de abril de 2010,  compondo 
ao final 27 áudios de entrevistas com a seguinte amostra:

1. Acesso eVenTos
O guia de eventos “Acesso Eventos” vem se consolidando como o mais completo cadastro do 
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Arranjo Produtivo de Eventos do Distrito Federal. Sempre primando pela qualidade das infor-
mações é uma referência local e nacional para o cliente e para o promotor de eventos além de 
especializada na promoção de eventos que fornecem o espaço onde as empresas e profissionais 
podem adquirir anúncios publicitários, divulgar descontos e promoções, responder pedidos de 
orçamentos, registrar anúncios nos classificados, publicar comentários e manter suas informações 
atualizadas de forma dinâmica e autônoma, possuindo uma grande aceitabilidade pelo mercado.

2. sIndhoBAR
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, entidade sem fins lucra-

tivos, com sede em Brasília, constituída para fins de coordenação e proteção legal da cate-
goria econômica prevista no Código de Atividades Econômicas do Ministério da Fazenda.

3. BRAsIlIATuR
Empresa Pública que era responsável pela promoção e divulgação do Turismo em Brasília, 

extinta em 2010 e substituída por uma nova secretaria que foi criada no mesmo ato – a 
Secretaria de Turismo do DF, que surge com a missão de desenvolver o setor na cidade.

4. senAdo FedeRAl comissão de desenvolvimento Regional do Turismo
Comissão Parlamentar do Senado Federal para a criação de projetos de lei, para o fo-

mento e a promoção do Turismo nas Unidades Federativas.

5. ceT/unB – centro de excelência em Turismo
Unidade de ensino, pesquisa e extensão da Universidade de Brasília (UnB) comprometida 

com a promoção do Turismo, da gastronomia e da Hotelaria buscando atender as às exigências 
do mercado de trabalho, no que tange à capacitação da mão de obra e à integração e dis-
seminação do conhecimento técnico, científico e cultural, planejando e orientando ações 
estratégicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva do Turismo. Os conhecimentos 
produzidos são aplicados em pesquisas e projetos sociais que contribuem para o desen-
volvimento do setor de Turismo no Brasil.

6. FAcIdF – Federação das Associações comerciais e empresariais do distrito Federal
Órgão criado para unificar a atuação das entidades de classe ligadas ao comércio na 

cidade em prol da defesa de seus associados auxiliando na articulação das associações 
representativas com o Poder Público local.

7. PáTIo BRAsIl
O Pátio Brasil é um dos Centros comerciais mais populares da cidade devido à sua lo-

calização privilegiada no centro da cidade. É um ponto de parada obrigatória para quem 
visita Brasília.

8. IBRAm
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal é o órgão 
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executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal. Foi 
constituído como uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente (Seduma) para atuar na fiscalização das ações realizadas pelo 
homem e que podem ter efeitos negativos sobre o meio ambiente.

9. ABRAsel dF – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do dF
Associação composta pelos principais comerciantes e empresários ligados ao setor de 

gastronomia da cidade, que busca promover e divulgar o setor, sendo um dos principais 
instrumentos que ajudaram no desenvolvimento do pólo gastronômico da Capital, atuando 
como intermediador dos interesses da categoria no Governo do Distrito Federal.

10. emBAIxAdA dA ITálIA
Corpo diplomático que representa o Governo Italiano, responsável por articular com o 

Governo Brasileiro tratados e acordos para fortalecer as relações diplomáticas entre os dois 
países e dar suporte aos Italianos que residem no Brasil. Firmou recentemente importantes 
acordos comerciais com o Brasil, por isso, escolhida para compor essa amostra.

11. secReTARIA de TRAnsPoRTes do dF
A antiga Secretaria de Serviços Públicos foi transformada, por força de lei, em uma 

secretaria para cuidar apenas de questões relacionadas ao sistema viário, sua infraestrutura 
e transporte de passageiros em 1989. A mesma lei determinou a manutenção das com-
petências, composição e classificação do Conselho do Transporte Público Coletivo, órgão 
colegiado da Secretaria de Transportes, e a vinculação da Sociedade de Transporte Cole-
tivo de Brasília Ltda (TCB) à Secretaria de Transportes.

12. secReTARIA de culTuRA do dF
A Secretaria de Cultura é o órgão responsável pela articulação e coordenação da política 

cultural do Governo do Distrito Federal. Após uma ampla reforma administrativa, absorveu 
a Fundação Cultural do DF, o que possibilitou a otimização dos recursos humanos e ma-
teriais com o objetivo de incentivar, apoiar, fomentar e difundir a cultura, em todas suas 
formas de manifestação, por intermédio de suas atividades, projetos, programas e eventos.

13. IesB
Instituição de ensino superior particular que surge com a proposta de oferecer uma gra-

de curricular diferenciada, com foco em atividades mais práticas em campo. Possui dentre 
os cursos oferecidos a graduação em Turismo, com ênfase na preparação de profissionais 
que venham a se tornar possíveis empreendedores na área do Turismo.

14. FedeRAÇÃo náuTIcA de BRAsílIA
Federação virtual, criada por empresários do setor, com o intuito de articular as associações 

cujos associados trabalham explorando os potenciais do Lago Paranoá, incentivando assim 
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projetos que estruturem meios para sua utilização sustentável de toda a sua orla.

15. AscoFeG – Associação dos Feirantes da Feira do Guará
Associação criada pelos feirantes que trabalham na Feira do Guará, uma das mais tra-

dicionais do Distrito Federal. Busca auxiliar os feirantes nas atividades internas e externas 
relacionadas às atividades da feira, bem como defender os direitos de seus associados.

16. ABIh – Associação Brasileira da Indústria de hotéis do dF
É uma associação de direito privado, com personalidade jurídica distinta de seus sócios.
17. FecomeRcIo – A Federação do comércio de Bens, serviços e Turismo  

 do distrito Federal
Tem por objetivo, orientar, coordenar, proteger e representar legalmente todas as ati-

vidades e categorias econômicas do comércio e serviços dos sindicatos a ela filiados, as-
sociados e as categorias e atividades inorganizadas, harmonizando-as com os superiores 
interesses do País e do Distrito Federal.

18. FFAPe - dF – edeRAÇÃo dA AGRIculTuRA e PecuáRIA do dIsTRITo FedeRAl 
Federação responsável pela articulação e promoção das atividades ligadas à agricultura e 

à pecuária no Distrito Federal, desenvolvidas pelos produtores, funcionando como interme-
diador nas negociações com os órgãos responsáveis pela atividade rural em âmbito local.

19.  dePuTAdo FedeRAl
Deputado Federal, ligado à Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 

com vários projetos de lei ligados ao setor turístico local. É uma das mais importantes figuras 
que representa o trade no Congresso Nacional.

20. JoRnAl coRReIo BRAsIlIense
Veiculo de informação, que pertence aos Diários associados. Primeiro jornal inaugurado 

na nova Capital e o principal em circulação hoje na cidade.

21. sInPeTAxI – sindicato dos Permissionários e de Táxis e motoristas Auxiliares do 
distrito Federal 

Entidade criada para articular o setor no Distrito Federal, como uma das formas de comba-
ter as altas taxas de informalidade que existiam no setor e dar um maior suporte às coopera-
tivas e aos associados, em observância a lei distrital que regulamenta a prestação do serviço.

22. GPTuR – Grupamento de Policiamento Turístico
O grupamento especializado foi criado em parceria com a Polícia Militar para executar 

o policiamento nos principais pontos turísticos da Capital, conciliando o serviço de manu-
tenção da ordem pública com a prestação de informações sobre a cidade.

23. BRAsílIA conVenTIon & VIsIToRs BuReAu
Fundação de caráter privado, sem fins lucrativos, que visa divulgar Brasília como destino 
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turístico, a partir do apoio à captação de eventos, usufruindo, para tanto, de estratégias de 
marketing e comunicação com foco na promoção do destino. Obtém suporte na iniciativa 
privada, que financia o desenvolvimento do trabalho realizado e ligada à cadeia produtiva 
do Turismo da cidade, em conjunto com as instituições legais de cada segmento como 
ABAV, EMBRATUR, SINDHOBAR, ABARE, ABIH, dentre outras.

24. PARK shoPPInG
Um dos centros comerciais mais tradicionais da cidade, oferece uma grande variedade 

de lojas, com os mais diversos produtos e serviços para atender as mais diversas necessi-
dades de seus clientes. Fica localizado em uma região que está recebendo uma série de 
investimentos por parte do Governo do Distrito Federal, dentre eles a construção e a inau-
guração do novo terminal rodoviário próximo às suas instalações, o que deve aumentar o 
número de pessoas que frequentam o local diariamente.

25. ABAV – Associação Brasileira das Agências de Viagens
Representa os interesses das agências de viagens e promove os legítimos interesses do 

setor, colaborando com os poderes públicos no estudo e solução dos problemas do setor, 
além de fomentar o desenvolvimento do Turismo nacional. 

26. seBRAe-dF – serviço Brasileiro de Apoio às micro e Pequenas empresas
Entidade civil sem fins lucrativos que visa apoiar o desenvolvimento das micro e peque-

nas empresas de modo diferente de entidades com o mesmo objetivo em outros países, 
pelo fato de ter, como seu órgão máximo de orientação, um Conselho Deliberativo Na-
cional composto por representantes dos mais diversos tipos de instituições, que podem 
contribuir de forma decisiva para o fortalecimento desse importante universo do setor 
produtivo. A partir de uma unidade central coordenadora, com sede em Brasília, o SE-
BRAE tem atuação de caráter nacional, por intermédio de unidades vinculadas em todos 
os Estados e no Distrito Federal, além de estruturas de atendimento existentes em várias 
cidades do interior.

27. secretaria de desenvolvimento econômico e Turismo
O principal objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo é criar po-

líticas estratégicas que estimulem o crescimento econômico do Distrito Federal e Entorno 
por meio da implementação de programas de crescimento econômico, de capacitação e 
de orientação do micro e pequeno empreendedor.
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AnálIse – AGenTes RelAcIonAdos à cAdeIA 
 PRoduTIVA do TuRIsmo no dF

“O discurso é uma prática, uma ação do sujeito 
sobre o mundo. Quando pronunciamos um 

discurso agimos sobre o mundo, marcamos uma 
posição. Sujeitos falam de um lugar social”

 (Fernandes, 2005).  

Analisar entrevistas implica o reconhecimento de que se está realizando a cada segundo 
uma releitura, uma resignificação, como diria Geertz. “Começamos com as nossas pró-
prias interpretações do que pretendem nossos informantes, ou o que achamos que eles 
pretendem, e depois passamos a sistematizá-las” (GEERTZ, 1978, pág.25).

Nesse sentido, é imprescindível reforçar que a primeira e constante busca do cientista é 
– uma vez reconhecendo que não se consegue manter a neutralidade – estar em constante 
vigilância epistemológica, ou seja, manter-se alerta ao seu lugar de fala, à sua posição social, 
acadêmica e cultural, para que elas interfiram o mínimo possível nas análises a serem re-
alizadas (BARCHELARD, 1996).

Tendo como foco a fala dos agentes que se relacionam à cadeia produtiva do Turismo no 
DF, considera-se a partir de Foucault (2005) que a definição, de fato, do sujeito é o lugar de 
onde fala, pois “não importa quem fala, mas o que ele diz nao é dito de qualquer lugar”.  

Essa amostra especificamente é bastante heterogênea, o que torna a análise mais com-
plexa, pois houve a tentativa de abarcar as peculiaridades que foram apresentadas  ao 
longo desse processo de entrevistas, ao mesmo tem em que foram resgatadas falas repre-
sentativas do grupo como um todo.  Assim, como opção metodológica, o mapa mental 
conseguirá abarcar com maiores detalhes algumas contribuições interessantes, mesmo 
que não seja possível apresentá-las no correr da análise como representação geral da 
amostra aqui representada.  

A presente análise teve como ponto focal reunir as ideias elucidadas pelos agentes rela-
cionados à cadeia produtiva do Turismo entrevistados, sobre três questões centrais, a saber:

1. O que os investidores procuram no Distrito Federal?
2. O que há de mais impactante para compor o setor de Turismo no Distrito Federal?  
3. Quais são as principais deficiências para o setor do Turismo no Distrito Federal?

Essa questões abarcaram diversas categorias e subcategorias envolvidas na análise setorial do 
Turismo aparecendo nas entrevistas deste relatório. São elas: meios de hospedagem; agenciamen-
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to; gastronomia; eventos; transportes; lazer e entretenimento; atrativos turísticos; outros serviços.

Trata-se de uma amostra que pretende ser representativa considerando-se que “quando um 
discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma rede tecida por outros discursos com seme-
lhantes escolhas e exclusões” ( INDURSKy e FERREIRA, 2005). A fala sempre reflete uma visão 
de mundo determinada, necessariamente vinculada à dos seus autores e ao seu meio cultural, 
pois, como lembra Brandão (1993), “o sujeito nao é origem, a fonte absoluta do sentido, por-
que na sua fala, outras falas se dizem”.

Consciente de que quando se retira de um discurso fragmentos e os insere em outro discur-
so, é feita uma transposição de suas condições de produção (BRANDãO, 1993), opta-se por 
elucidar todo o relatório com trechos retirados das entrevistas degravadas, a fim de torná-lo o 
mais fidedígno possível, inclusive quanto à linguagem utilizada pelos entrevistados. 

Para dar início a sistematização dos discursos trazidos aqui pelos agentes que se relacionam 
à cadeia produtiva do Turismo, utiliza-se a teoria da análise de conteúdo, buscando sistema-
tizar estatísticamente os discursos, analisando numericamente a frequência de determinados 
termos e referências que geram uma espécie de mapa mental, no qual todas as ideias centrais 
presentes se fazem vizualizar:
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Potencialidade, capacitação, crescimento e divulgação são palavras fortemente presen-
tes nas falas de todos os agentes entrevistados. Brasília como destino turístico teria uma 
possibilidade muito clara de crescimento devido, principalmente, à sua enorme potencia-
lidade. Fala-se de um Turismo novo, incipiente, em fase de descobertas.

A Capital Federal está no centro do País, localizada em espaço geográfico  estratégico 
em relação às escalas de voos para todo o País. É Patrimônio da Humanidade, cidade mo-
dernista, centro de grandes obras arquitetônicas reconhecidas em todo o mundo, local da 
administração do País, rodeada por belezas naturais, terceiro polo gastronômico do Brasil, 
local de embaixadas e de representantes da imprensa internacional.

Frente a essas e tantas outras características, o Distrito Federal é visto como um ambiente 
com “vocação” para o Turismo, para utilizar as palavras de nossos entrevistados. Ali assisti-
mos as já consolidadas inserções no Turismo cívico, arquitetônico e de eventos e negócios, 
que crescem e se fortalecem a cada dia, ao lado das tímidas emergências dos turismos 
rural, ecológico, de aventura, místico e cultural. 

“...é uma cidade patrimônio mundial da humanidade, modernista, a primeira 
cidade jovem a ser tombada como patrimônio mundial da humanidade e 
isso já por si só é um atrativo muito grande para um público em geral, mas 
também especificamente para pessoas que tratam com a área de arquitetura 
e urbanismo...”  

“O Distrito Federal nós achamos que ainda é mercado que está por se de-
senvolver, principalmente se formos comparar com o potencial que ele tem. 
Então, já existe um fluxo turístico, principalmente voltado para o Turismo de 
negócios, existe um atrativo para o Turismo motivado pelo fato de Brasília ser 
a Capital do Brasil, um Turismo em função da arquitetura e o urbanismo de 
Brasília, mas ainda é muito incipiente no nosso entender.”

Essa mistura e, ao mesmo tempo, leque de oportunidades e potencialidades visualizadas 
na Capital Federal seria um fator de contradição se não pudéssemos pontuar os motivos 
que justificam uma ainda baixa movimentação turística no destino. Brasília precisaria ser 
“mostrada ao mundo”. Esse fator é recomendado e reivindicado por todos os agentes 
como um investimento necessário ao desenvolvimento, não só da atividade turística mas 
da própria economia do País. A divulgação do destino turístico é apresentado como a 
alma de seu desenvolvimento e deveria ser um investimento de política pública. Essa rea-
lidade geraria uma espécie de “efeito cascata”, que reforça a desarticulação de todo trade 
turístico e agentes ligados à cadeia produtiva do Turismo no sentido de não conseguirem 
se enxergar com possibilidades reais de complementaridade, buscando avançar numa 
meta em comum.
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“Eu sinto que no mercado turístico em Brasília as pessoas ainda estão atuando 
muito cada um em seu segmento e isso é um ponto que eu acho negativo”

“(...) hoje o principal fator limitante da atividade, do desenvolvimento turís-
tico no Distrito Federal, é essa desarticulação das políticas de Turismo, do 
próprio trade turístico com o governo local, estão muito desarticulados”

As agências de Turismo do Brasil, segundo os entrevistados, não vendem o destino Bra-
sília, não conseguem perceber a importância e potencialidade  da visita, de um tempo 
maior de permanência. A população em geral, por sua vez, considera que Brasília não tem 
chamariz especial para visitar a Capital, salvo por ter este “título”. 

“Nós queremos vender o quê? Essa é a primeira coisa que nós temos que 
pensar. Então, nós temos que vender restaurantes internacionais, o povo fa-
lando inglês, em espanhol, português, nós temos que vender essa culinária 
internacional, que ela também é de fundamental importância, nós teremos 
que vender a nossa Catedral, vender o nosso museu. (...)”

“Você tem que tornar conhecida, clara, aberta, mas não só para uma cama-
da, tem que informar para toda a sociedade e isso depende de investimento, 
depende de gente, depende de uma série de coisas (...)”

“Nós temos que mostrar Brasília aos olhos do mundo. E para mostrar Brasília 
aos olhos do mundo nós temos que mandar para todas as agências de viagens 
do mundo, para todas os ministérios de cultura, de Turismo de todos os muni-
cípios, não só dos Estados europeus, e dos países europeus, da Ásia, da África, 
mas entregar a eles também a oportunidade de eles conhecerem visualmente 
Brasília. E certamente vai despertar mais interesse para eles (...)”

Os agentes pontuam saídas estratégicas que já apoiariam a divulgação do destino e, ao 
mesmo tempo, a garantia de maior permanência no local

“(...) a malha aérea, você tem três grandes pontos, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. Então, do Norte, do Nordeste você obrigatoriamente passa por Bra-
sília, então você precisa tornar essa estada em Brasília mais atraente até para 
(...) que ele permaneça mais tempo na nossa cidade.”

O destino turístico Brasília é claramente visto pelos agentes como potencialmente rico e pouco 
explorado. De maneira geral, ouvimos uma declaração de que o reflexo das políticas públicas 
voltadas ao Turismo em Brasília é muito pequeno. Alguns agentes lembram que grande parte das 
políticas públicas são voltadas para uma valorização do que é externo à Capital e que, diante 
disso deve-se reforçar o reconhecimento de potencialidades locais em todas as áreas de atuação.
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“Eu não vi assim uma iniciativa mais pesada, principalmente com os artistas 
locais, eu não vi, que eu acho que se você está trabalhando a questão dos 
grandes eventos, shows e tal, eu acho que não pode ser esquecido em mo-
mento algum os talentos locais. E que a gente já colocou muitos aí no merca-
do nacional e internacional, mas eu não tenho visto este espaço.”

 As iniciativas voltadas para a divulgação da atividade turística e imagem do destino não 
conseguem se mostrar efetivas.  Nesse sentido, tem-se um chamado para o  investimento 
em massa da construção e reforço dessa imagem, que precisa se apoiar nas especificida-
des, afim de criar concorrência com os tão cobiçados destino de “sol e praia”. A divulga-
ção do destino deveria começar a partir do investimento nas escolas, da valorização da 
história local pelas crianças e adolescentes que nela vivem.

“Porque que todo mundo vai a Washington? Porque além de você ter um tra-
balho nas escolas, havia um trabalho, por exemplo, na indústria cinematográ-
fica dos Estados Unidos, de estar valorizando a bandeira, de estar valorizando 
o hino, de conhecer a Capital. (...) Aqui no Brasil (...) é como ir ao maracanã 
no domingo assistir Fla x Flu. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que 
trabalhar essa vertente e isso só vem a partir da educação, entendeu? “

“(...) você tem que tornar conhecida, clara, aberta, mas não só para uma 
camada, tem que informar para toda a sociedade e isso depende de investi-
mento, depende de gente, depende de uma série de coisas ”

Os 50 anos da Capital, em 2010, foi um momento de divulgação do destino, porém 
teria partido de iniciativas privadas e mídia espontânea. Esse pequeno processo já inseriu 
uma realidade turística diferente e, segundo os agentes, esse é exemplo claro de que tal 
questão deve ser pautada como política pública.

“(...) uma série de reportagens importantíssimas, coisas que nós devíamos 
ter tido há muito tempo como ação governamental e não mídia espontâ-
nea, porque a mídia espontânea foi o fruto dos 50 anos. A gente não pode 
esperar (...).  Se tornou, de última hora, um fator positivo haja visto que tão 
logo as reportagens e o lado humano da cidade foi exposto, foi exposto aos 
quatro ventos, assim como nos mais diversos rincões do Brasil.  Houve, num 
primeiro momento, de um sem número de ligações para os conhecidos e 
principalmente para os hotéis e etc., perguntando se tinham pacotes, se ti-
nham acomodações, gente que despertou para conhecer a cidade do ponto 
de vista que ela foi colocada. Quer dizer, que muita gente ignorava que isso 
existia aqui (...)”
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“Eu vejo um total desconhecimento das pessoas com relação à história da 
cidade, quem foram aquelas pessoas que ajudaram a construir Brasília. Então, 
nós tivemos aí pela mídia, tanto televisiva como jornal, rádio, dando ênfase, 
muita gente ficou assim impressionada por que desconhecia essa história. En-
tão, eu acho que uma das coisas que a gente precisa trabalhar melhor seriam 
políticas no sentido de estimular a produção literária ou audiovisual (...)”

Caminham paralelamente à percepção de um Turismo de negócios e eventos consoli-
dados e em farta expansão o reconhecimento da necessidade de investimentos em capa-
citação de pessoal (para atendimento internacional, especializado e de qualidade) e em 
infraestrutura (ampliação da rede hoteleira, criação dos centros de atendimento ao turista 
com atendimento bilíngue (CAT), preservação dos patrimônios artísticos, arquitetônicos, 
ampliação do Aeroporto, melhoria de transporte coletivo). A capacidade hoteleira e de 
centros de eventos já seria pequena para a demanda que aumenta a cada dia.

“É, não há uma preocupação em preparar a mão de obra, não há uma pre-
ocupação com a infraestrutura da cidade, com os hotéis. Eu acho que ainda 
é tudo muito amador, o que contrasta com a beleza da cidade e com os mo-
numentos tão interessantes e com a história de Brasília. Eu acho que ainda os 
gestores de políticas públicas, os administradores deveriam dar mais atenção 
ao potencial turístico da cidade, treinar a mão de obra, melhorar a infraes-
trutura e tornar a cidade palatável para quem vem visitá-la, fazer com que a 
pessoa que conheceu Brasília tenha vontade de voltar à cidade.”

As políticas públicas voltadas para as questões básicas e de profundidade no Turismo 
são vistas como investimentos necessários frente a uma realidade de grande desafio para 
o País, que é sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. 

“(...)nós vamos ser sede da Copa do Mundo. Isso significa que nós receberemos 
milhares de pessoas na nossa cidade. Tudo tem que ser revisto, tudo tem que 
ser organizado em função disso. Porque é uma responsabilidade internacio-
nal muito grande que nós temos.”

“(...) e isso tudo são frutos de uma política governamental que aceita um 
desafio de sediar um evento dessa grandiosidade e destina verbas específicas 
para a infraestrutura, então, evidentemente, não basta só fazer estradas, não 
basta fazer saneamento básico para que isso funcione, nós temos que ter todo 
um conjunto também dos hotéis, dos restaurantes e de pessoas gabaritadas, 
especializadas no atendimento.”

“O grande ganho de uma Copa do Mundo não é o fato de ser a sede da 
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abertura ou a sede do encerramento. O grande benefício que uma Copa do 
Mundo poderia trazer para Brasília é Brasília sediar o centro internacional de 
mídia. Isso são jornalistas do mundo inteiro que ficarão durante um tempo 
grande aqui. São investimentos em tecnologia, em redes de tecnologia, em 
rede de comunicação elevadíssimas e que deixariam uma contribuição enor-
me para Brasília para o futuro (...)”

“Eu sempre falo que a Copa do Mundo não é uma oportunidade apenas no 
ponto de vista de infraestrutura, enfim, a cidade vai precisar se preparar em 
termos de infraestrutura, de sua logística de mobilidade, e todos esses aspec-
tos, reforma de estádio, ampliação de rede hoteleira, tudo isso é importante. 
Agora, além disso, é importante ter políticas sociais bastante claras e inclusivas 
para que possa fazer com que esse evento traduza numa oportunidade de 
desenvolvimento.”
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Aproveitar o status de uma Capital Federal é instigar os brasileiros e, também, estrangei-
ros a permanecer nela por mais tempo, a compreender sua construção e ter curiosidade 
em explorar seu entorno. O desafio maior parece mesmo criar novos roteiros e atividades 
constantes que envolvam o lazer, atividades culturais, ambientais e esportivas. Espera-se 
que esse viés seja divulgado para que cada pessoa tenha curiosidade em conhecer Brasí-
lia, para explorar e reforçar a gastronomia,  a cultura e a história, apontados como imagens 
positivas já consolidadas do destino.

A copa do mundo e as olimpíadas são vistas como possíveis impulcionadores do cres-
cimento esperado, mas nunca como foco primeiro de investimentos. Esses momentos 
seriam propícios para, principalmente o poder público investir na divulgação do destino, 
em transporte público e capacitação de pessoal, que seriam questões essenciais para in-
centivar o retorno desses turistas ao país e à Brasilia especificamente. A construção de 
novos hotéis, de categoria superior e econômica, parecem aguardar um momento de 
incentivo local e ou federal.

 Interessante perceber como o destino Brasília pode ter uma dupla inserção no cenário 
turístico, por assim dizer. Explica-se reforçando que a cidade de Brasília em si é vista como 
local de cultura, história, turismo cívico, de negócios e com uma grande possibilidade de 
“criar, produzir” roteiros de esporte e lazer no Lago Paranoá. Por outro lado, o seu entor-
no é um forte chamariz para o ecoturismo e, também, turismo histórico cultural, com as 
cidades de Pirenópolis, a região da Chapada dos Veadeiros, entre outros.

Ao analisar a fala dos Operadores Nacionais identificou-se a visão de Brasília como local 
de crescimento, investimentos, divulgação e exportação de cultura, Business, lazer, histó-
ria e ecoturismo. Para a consolidação desses espaços, enxerga-se a necessidade de melho-
ria no atendimento ao turista – em hotéis, restaurantes, nos atrativos – , de ampliação no 
número de leitos disponíveis na cidade – seja em categoria superior, seja econômica -, de 
capacitação bilíngue para atendimento a uma possível demanda internacional, de criação 
de roteiros de lazer diurnos e noturnos e, talvez a fala mais recorrente entre as ditas seja a 
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de produzir materiais de divulgação sobre o destino e seus atrativos e veicula-los em todos 
os meios possíveis de acesso aos brasileiros e estrangeiros vistos, ambos, como turistas em 
potencial. 

No que tange à divulgação do destino Brasília e seu potencial, a fala dos Guias de Tu-
rismo reforça o chamado para a capacitação local em vários aspectos – recepção, línguas, 
história, cultura -, bem como a melhoria dos equipamentos de serviços e acessibilidade 
para cada um dos atrativos. Reforçar a gastronomia e arquitetura – que já são imagens 
positivas do destino – segue junto ao desafio de criar um sistema de transporte coletivo 
eficiente, Centros de Atendimento ao Turista, placas de sinalização turística, entre outros 
equipamentos e serviços específicos, com especial atenção à preservação de seus patri-
mônios, sejam arquitetônicos, cívicos, culturais e históricos. 

Em relação aos Agentes relacionados à cadeia produtiva do turismo no Distrito Federal 
parece ser ponto de convergência a necessidade de promover uma maior articulação e 
integração de suas ações, entre os mesmos. Segundo os entrevistados desse perfil, Brasília 
já teria avançado consideravelmente nos últimos cinco anos devido ao fato de fazer parte 
dos 65 destinos indutores, o que reforça a ideia de que o investimento em um plano de 
desenvolvimento turístico para o Distrito Federal amenizaria o que eles apresentam como 
“instabilidadde institucional” ou desarticulação entre esses agentes, responsáveis por toda 
a cadeia. 

A interrelação entre divulgação e venda propriamente dita do destino, está unida a 
uma chamada para percepção e reconhecimento das diferentes potencialidades locais, 
vistas como únicas no país. Incentivar um tempo maior de permanência do turista na ci-
dade significa propor, criar novas e interessantes atividades de turismo e lazer. Os agentes 
lembram que o lago Paranoá deveria ser um ponto forte no turismo, uma vez que é um 
gerador de qualidade de vida local e que suas margens e o próprio lago oferecem possibi-
lidades de esporte, cultura e lazer.

É comum nas falas dos diferentes perfis entrevistados que os investimentos decorrentes 
do acontecimento da Copa de 2014 são vistos de maneira positiva desde que possam 
gerar o início de um crescimento constante. Para que isso se concretize, as políticas pú-
blicas voltadas diretamente para o turismo são chamadas a dirigir atenção especial para a 
capacitação de pessoas; para o suporte, a captação e a realização de eventos; para a in-
fraestrutura de recepção – desde o Aeroporto, Rodoviária até os Centros de Atendimento 
ao Turista -; e, principalmente, para a divulgação do destino como local de turismo dentro 
e fora do país. 

A construção de hotéis, estádios, centros de eventos não devem ser pensadas como úni-
camente direcionada para a recepção dos jogos na Capital, mas sim como possíveis impul-
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sionadores do crescimento das atividades turísticas locais. A importância da melhoria de 
acessabilidade e locomoção do turista no destino parece estar diretamente ligada a todas 
as possíveis propostas de novos investimentos, seja nos atrativos históricos já consolidados, 
seja nas novas ideias de oferta de atividades de lazer, esporte e turismo. 

Quando fala-se no processo de divulgação do destino, os diferentes perfis entrevistados 
reforçam o desejo de ver reconhecidos os valores históricos, culturais e cívicos da Capital 
Federal, que são únicos, tem importância ímpar em nosso país, mas foram constuídos e 
são mantidos por pessoas de todos os cantos do Brasil.

“A gente mora na cidade que é real, a cidade das pessoas que estão produ-
zindo, trabalhando, criando os seus filhos, toda aquelas coisas simples do 
cidadão comum e do cidadão que gosta dessa cidade, porque a despeito de 
todos os problemas Brasília é uma cidade que eu diria, pelas suas característi-
cas, e como ela foi criada, com uma grande mobilização de pessoas de todas 
as regiões do Brasil, Brasília, de alguma forma, ela representa uma síntese do 
que é o povo brasileiro.”
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