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PLANO DIRETOR DO
TURISMO E HOSPITALIDADE

“A Fecomércio/DF decidiu 
recuperar uma tradição 
esquecida no Brasil: a tradição do 
Planejamento. A vontade de pensar 
o futuro surgiu a partir de um olhar 
sobre a própria história da cidade, 
O Sonho de Dom Bosco, a visão 
de Juscelino Kubitschek  e a garra 
de todos os outros pioneiros foram 
os sentimentos que motivaram a 
Federação a criar o projeto Brasília 
2015. A inspiração em ser grande, 
neste caso, veio da própria cidade.” 1     

1 in Brasília 2015 A cidade que 
queremos e a cidade que podemos ter

Adelmir Santana
Presidente da Fecomério-DF
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA FECOMÉRCIO/DF

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego ple-
no e produtivo e trabalho decente para todos 2

Planejar é ato presente de projetarmos o futuro. É mudança de atitude, compro-
missos, capacidade de antever, avaliar, corrigir, realizar estrategicamente de forma 
coletiva e cooperada.

Nos anos de 2012 a 2014, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Distrito Federal (Fecomércio/DF) promoveu o ciclo de estudos Brasília 2015, na 
busca de avaliar a realidade e contribuir com proposições para Brasília e região. O 
encontro gerou um documento que passou a ser referência para o diálogo entre os 
setores produtivos e o Estado, na perspectiva de formulações de políticas públicas 
estruturantes para o estado de bem-estar social das populações.

Governos e sociedade juntos, por meio do diálogo e da cooperação, têm o com-
promisso de romper barreiras, atuar para a mudança, inovar na execução e na 
organização do seu território, entendendo que outras realidades existem e exigem 
flexibilidade e projetos políticos que incorporem as lógicas socioeconômicas e de 
poderes locais intrínsecos na dinâmica cultural.

O Plano Diretor do Turismo e Hospitalidade Fecomércio/DF – 2016/2026 é fruto 
de reflexão, amadurecimento e desejo de constituir uma visão estratégica de de-
senvolvimento regional sustentável e de realizar ação coordenada de parceiros no 
escopo de uma agenda comum adotada no âmbito de políticas públicas formula-
das pelo Governo Federal e pelas unidades federadas. 

Ao tempo em que se consolidavam as bases do diálogo para a formulação do 
Plano, os chefes de Estados e Governos de 192 países reunidos, em setembro de 
2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, assi-
naram o pacto com os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
intitulado Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, no qual o turismo deixa de ser apenas um setor econômico e se torna 
estratégia de desenvolvimento para a sustentabilidade mundial.

Nessa perspectiva os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 me-
tas, integrados e indivisíveis, configuram compromissos e responsabilidades que 
desafiam decisões políticas e institucionais, pessoais e da coletividade humana, 
assim explicitados:
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Objetivos e metas estimularão a ação em áreas de importância crucial para a 
humanidade e para o planeta nos próximos 15 anos:

Pessoas
Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas 
formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar 
seu potencial em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.

Planeta
Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, incluindo por 
meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus 
recursos naturais e de medidas urgentes para combater a mudança do clima, 
para que possa atender às necessidades das gerações presentes e futuras.

Prosperidade
Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam des-
frutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso 
econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.

Paz
Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável 
sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável.

Parceria
Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar 
esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sus-
tentável revitalizada, com base no espírito de solidariedade global fortalecida, 
com ênfase especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e 
com a participação de todos os países, todas os grupos interessados e todas 
as pessoas.

No contexto da sustentabilidade, outro foco que deve nortear a conduta do setor 
é a questão do aquecimento global e da crise hídrica que o planeta e Brasília en-
frentam. Aqui está o epicentro das Águas Emendadas, divisor de águas de duas 
megabacias hidrográficas sul-americanas. Dois cursos d’água contrários: Vereda 
Grande, voltada para a Bacia Amazônica, e Fumal, para a Bacia Platina, o que nos 
torna responsáveis pela guarda e equilíbrio, no mínimo, de parte do continente 
sul-americano. Em decorrência dessa posição estratégica, o Estado brasileiro en-
caminhou, durante a 51ª Reunião do Quadro de Governadores do Conselho Mun-
dial da Água (WWC), a solicitação para sediar, em 2018, o Fórum Mundial da Água, 
e fomos escolhidos.

A Fecomércio/DF, ao trazer à sociedade este Plano, incorpora os princí-
pios e os acordos em âmbito mundial e deixa explicitados os objetivos, as 
diretrizes e responsabilidades para as propostas que emergem do coleti-
vo: empresários, representações da sociedade civil e patronal, instituições 
acadêmicas com suas diferentes lógicas, mas, certamente, determinantes 
para as transformações exigidas. 

Turismo e sustentabilidade: visão estratégica, que inspirada nos valores 
e nas identidades contidas nos espaços local e regional, exige compro-
misso, vontade e determinação. Requer articulação, cooperação e união. 
Integra e complementa estratégias e ações advindas do Plano Nacional 
de Turismo, do Planejamento Estratégico do Governo de Brasília, das ini-
ciativas e ações do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da 
CNC e de outros planos, programas e ações de instituições públicas e 
privadas nacionais e internacionais e das contribuições do Sistema Feco-
mércio, assegurando, assim, o projeto de futuro. Todavia o futuro é hoje e 
agora, portanto executar, realizar, monitorar, avaliar processos e resulta-
dos é premente para que se complete o ciclo do planejamento, de modo 
que se acelere o fortalecimento dos setores de comércio e serviços para 
o desenvolvimento econômico, social e político de Brasília e região, cum-
prindo o que preconiza a Agenda.

Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sus-
tentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais. 3

Adelmir Santana
Presidente da Fecomério-DF

2 Objetivo 8. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

3 Meta 8.9 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A FECOMÉRCIO/DF, AO TRAZER À SOCIEDADE ESTE 
PLANO, INCORPORA OS PRINCÍPIOS E OS ACORDOS 

EM ÂMBITO MUNDIAL E DEIXA EXPLICITADOS OS 
OBJETIVOS, AS DIRETRIZES E RESPONSABILIDADES 

PARA AS PROPOSTAS QUE EMERGEM DO COLETIVO
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA
DE TURISMO E HOSPITALIDADE DA FECOMÉRCIO

Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apóiem as atividades pro-
dutivas, a geração de emprego decente, o empreendedorismo, a criatividade e inova-
ção, e incentivar a formalização e o crescimento das micros, pequenas e médias empre-
sas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros 4

A Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio/DF, ao coordenar a formulação 
do Plano Diretor do Turismo e Hospitalidade da Fecomércio/DF – 2016/2026, respon-
de ao compromisso de integrar o esforço coletivo no sentido de apoiar as estratégias 
para a promoção do desenvolvimento sustentável de Brasília, orientado com base nas 
iniciativas e ações advindas do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, da integração das 
políticas públicas e das iniciativas das entidades vinculadas ao setor. O Plano propõe 
inovar, fomentar, expandir, estimular e incrementar a oferta de oportunidades e a com-
petitividade da cadeia produtiva do turismo, apoiado na conexão regional. 

A Câmara  constitui parte de uma rede estruturada e atada por nós, tecido orgânico 
em movimento horizontal e permanente. Busca interligar os pontos de encontro dessa 
rede com os das organizações, do empresariado e das pessoas, ação que exige coo-
peração e reciprocidade na construção da unidade, aparentemente antagônica pela 
diversidade de conhecimentos e experiências. Essa instância se torna espaço para o 
diálogo fértil e possibilita análise crítica, revisão, ajustes e proposições fundamentadas 
no acúmulo de experiências das organizações, de seus componentes e na estrutura 
orgânica da Fecomércio/DF, com destaque para a Câmara Temática de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e para a Câmara Especial de Articulação de Projetos Estru-
turantes para o Desenvolvimento de Brasília e do Brasil Central.

Na atualidade as reflexões giram em torno de modos de conciliar mudanças e ino-
vações na oferta de produtos e serviços que constituem a economia do turismo em 
tempos de incerteza.

Encontrar respostas e oportunidades favoráveis na dinâmica dos tempos atuais, em 
que o modelo econômico se estrutura em setores bem definidos, tem suas singulari-
dades. As palavras de ordem no mundo contemporâneo são conectividade, colabora-
ção e cooperação. A tecnologia, aliada às mudanças comportamentais das pessoas, 
impacta sobremaneira na forma de consumo e consequentemente de produção e na 
oferta de produtos e serviços. 

Há outros públicos, outros interesses. Instauram-se outras e novas formas de realizar, 
pensar e viver. O campo simbólico, a experiência, a liberdade de escolha não são mais 
valores intangíveis. Não é, apenas, uma questão de estratos econômico, social, educa-
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cional ou geracional, gênero ou etnias, crenças ou ideologias; é, sim, o compartilhar 
de maneira profunda e significativa a experiência, o sentimento de liberdade e as des-
cobertas pelas facilidades das tecnologias que permitem escolhas particularizadas, 
personalizadas e possíveis pela realidade virtual em rede. Com um toque se chega a 
plataformas digitais que respondem e possibilitam concretizar desejos e necessida-
des, como na fábula Aladim e a Lâmpada Maravilhosa.

Não há espaço para enfrentamento entre as estruturas instaladas – hotéis, bares, res-
taurantes, táxis, locadoras, agências de viagem, receptivos, guiamentos e os novos 
serviços ofertados, muitos deles com níveis de excelência surpreendentes que vão de 
um simples guia de atrativos, roteiros autoguiados, comidas de rua a quarto para dor-
mir, atendendo a consumidores com alto nível de exigência quanto ao serviço presta-
do. O espaço é o da oportunidade e da modificação que exige criatividade. 

Todo o sistema de criação de valor desse novo turismo é extraordinário. É peremptório 
haver novas experiências, facilidade de informações e opções práticas e diversificadas 
em que cultura, natureza, conhecimento, convivência, proximidade, mobilidade, aces-
sibilidade e conectividade vão além da oferta tradicional disponível.

Os novos tempos, negócios, turistas e população exigem não temer riscos, nem crises, 
nem conflitos e sim transformar relações, possibilitar ir além, aliados, a fim de exercer 
a responsabilidade de gerir suas escolhas, criar um mundo que inspire a conexão hu-
mana, muito além de sol e mar.

ENCONTRAR RESPOSTAS E OPORTUNIDADES 
FAVORÁVEIS NA DINÂMICA DOS TEMPOS ATUAIS, 
EM QUE O MODELO ECONÔMICO SE ESTRUTURA 

EM SETORES BEM DEFINIDOS, TEM SUAS 
SINGULARIDADES. AS PALAVRAS DE ORDEM NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO SÃO CONECTIVIDADE, 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO. A TECNOLOGIA, 
ALIADA ÀS MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS DAS 

PESSOAS, IMPACTA SOBREMANEIRA NA FORMA DE 
CONSUMO E CONSEQUENTEMENTE DE PRODUÇÃO 

E NA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. 

Temos que transformar nossas cidades nos padrões, valores e premissas das “Cidades 
Inteligentes”, “Cidades Criativas”, “Cidades Educadoras”. 

Inscritos somos como Cidade Patrimônio Mundial da Humanidade, o que nos creden-
cia a criar, propor, negociar novas cadeias de valores que daqui reverberarão no Entor-
no, na região, no País.

Nessa perspectiva os representantes das instituições que compõem a Câmara de Tu-
rismo e Hospitalidade avaliam e acordam que as diretrizes advêm do direcionamento 
das políticas de Estado, das orientações da CNC e do Sistema Fecomércio e dos pla-
nos, programas, projetos e ações propostos ou em execução para Brasília e região. 
Essas diretrizes, metodologicamente sistematizadas, se constituirão na essência deste 
documento que norteará a ação executiva, uma vez que as propostas estão formula-
das. A necessidade, portanto, se traduz na determinação política, nos mecanismos de 
fomento e na capacidade de gestão.

O caminhar é longo e cheio de barreiras, o enfrentaremos e o conquistaremos. Aqui 
e agora é o espaço, pois quem é qualificado consegue transformar dificuldades em 
oportunidades e crises em perspectiva a partir de uma visão de futuro.

 Francisco Maia
Presidente

4Meta 8.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM 2003, FOI ESTRATÉGICA
PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. 

Os esforços de estruturação do turismo nacional focaram a regionalização como 
premissa para o desenvolvimento territorial da oferta turística. No período de 2003 
a 2015, consolidam-se a interlocução e a governança como elementos essenciais 
para o avanço do setor no Brasil, formando redes articuladas nas esferas federal, 
estadual e municipal.

O cenário atual se configura pela escassez de recursos. Os governos, assim como o de 
Brasília, buscam opções de receitas por meio de estratégias sustentáveis de desen-
volvimento econômico, social, ambiental, cultural e humano. Envidam esforços para 
fomentar negócios, gerar empregos e mecanismos que ampliem e qualifiquem a par-
ticipação de cidadãos, empresas e demais instituições para o crescimento duradouro 
e ordenado.

Nesse cenário, o Turismo adquire vital importância na Capital de todos os brasileiros. 
Nela está contida a origem, cidades e regionalismo, de cada brasiliense aqui nascido ou 
que a escolheu para viver.

Quando se pensa na economia gerada pelo turismo, não há como não pensar nas po-
tencialidades de Brasília e nas oportunidades que ela oferece aos distintos segmentos 
a que está vocacionada, a exemplo de Negócio e Eventos, Cultural, Estudo e Intercâm-
bio, Religioso, Ecoturismo, Rural, entre tantos outros.

Dados da Organização Mundial do Turismo comprovam que o setor representa uma 
das maiores forças econômicas mundiais e que mais cresce pelo sexto ano consecu-
tivo, alcançando em 2015 um total de 9,8% do PIB mundial, correspondentes a U$ 7,2 
trilhões. Esse setor possui ainda 284 milhões de pessoas no mercado de trabalho e é 
responsável por 1 a cada 11 empregos em todo o mundo e por 6% do volume das ex-
portações globais. 

A dimensão da economia do turismo é de tal relevância que passa a ser estratégia 
para o alcance da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), pac-
tuada na ONU.

No Brasil, o turismo representa cerca de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB), em-
pregando direta e indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. É uma economia 
que estimula um desenvolvimento limpo e sustentável, já que, como princípio, ne-
cessita preservar para gerar renda. Também é uma forte alavanca econômica que 
contribui para a ampliação do repertório cognitivo do povo brasileiro, diversifican-
do referências históricas, culturais e sociais. Fortalece e estimula o desenvolvimen-
to e as economias locais.
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O Fórum Econômico Mundial divulgou o Índice de Competitividade de Viagens e Tu-
rismo, estando a Espanha na liderança, pela primeira vez, em decorrência dos investi-
mentos no setor com base nas potencialidades do país: recursos culturais, infraestru-
tura e adaptação aos novos consumos digitais. Além da Espanha, França e Alemanha 
estão entre os dez primeiros classificados. Por ordem, estão Estados Unidos, Grã-Bre-
tanha, Suíça, Austrália, Itália, Japão e Canadá. O universo da pesquisa se constitui de 
140 economias, estruturado e analisado sobre 14 pilares que se dividem em 4 eixos: 
ambiente geral (segurança e higiene), condições e políticas do setor (preço e aber-
tura mundial), infraestrutura e recursos naturais e culturais. As informações advêm 
de dados estatísticos de organizações internacionais e de pesquisas qualificadas no 
universo de 15 mil executivos do setor.

O Brasil está próximo das primeiras posições nos já citados recursos naturais e cultu-
rais, se destacando nas regulações ambientais (22º), custos para os negócios do terro-
rismo (23º) e estratégia de “marca do País” (33º). O documento aponta para o avanço 
de 23 posições, passando do 51º lugar para o 28º em 2015, em um ranking formado 
por 140 países. 

O País é o número um, no universo da pesquisa, em atrativos naturais e o oitavo em 
recursos culturais. Os quesitos que apresentam debilidades estão concentrados, parti-
cularmente, em três temas: mercado de trabalho, violência e taxação, agravados pela 
exigência de visto (102º), densidade aeroportuária (103º) e efetividade do marketing 
para atrair turistas (124º), conforme explicitado no documento Apesar de seu grande 
potencial, ainda há grandes oportunidades de investimento, especialmente na melho-
ra da infraestrutura em terra. No entanto, elas são inibidas pelo ambiente de negócios 
restritivo (126º), em parte devido à alta taxação (135º) e ao tempo necessário para 
obter uma permissão de construção (137º). Além do mais, segurança continua sendo 
uma questão que pesa contra o Brasil, devido ao alto custo do crime e da incidência 
de violência. 5

A captação de grandes eventos faz parte das estratégias do governo de Brasília, 
tendo em vista o legado que esses eventos deixam na cidade e seu impacto eco-
nômico e social.

A International Congressand Convention Association (ICCA), entidade que gerencia 
o maior e mais respeitado banco de dados do mundo sobre eventos internacionais, 
considera para fins estatísticos os critérios para o reconhecimento de realização na ca-
tegoria “eventos internacionais” aqueles com mais de 50 participantes, que possuam 
rotatividade em no mínimo 3 países, realização regular, estando no mínimo em sua 2ª 
edição, com comprovação da edição posterior.

Segundo dados da ICCA, o Brasil está em 11° lugar, e dentro desses, Brasília sediou 16 
eventos internacionais em 2014, posicionando-se no 3º lugar do ranking nacional e 

152º no ranking mundial. Ressalta-se que no ano anterior, Brasília ocupou o 242º posto 
do ranking internacional, o que representa uma expressiva evolução para o destino. 

No Índice de Competitividade do Turismo Nacional, estudo coordenado pelo Ministério 
do Turismo (MTur) e SEBRAE, executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília 
se destaca nas dimensões: Capacidade Empresarial 93,1; Acesso com 92,4; Economia 
Local 86,9 e Monitoramento 72,2. Destacam-se, nos demais estados da região, os po-
sicionamentos: Políticas Públicas: Goiânia 70,8 e Corumbá 71,4; Cooperação Regional: 
Bonito 82,4 e Corumbá 71,3 e Monitoramento: Goiânia73,1.

O estudo, entretanto, indica a necessidade de que há muito a ser feito em Brasília e na 
região, nas seguintes dimensões: Atrativo Turístico, Marketing e Promoção do Destino, 
Políticas Públicas, Cooperação Regional, Monitoramento, Capacidade Empresarial, As-
pectos Sociais, Aspectos Ambientais e Aspectos Culturais.

Quanto aos aspectos econômicos, dados da Secretaria de Estado de Fazenda do Dis-
trito Federal apontam que, nos últimos quatro anos, o Distrito Federal arrecadou R$ 
51,9 milhões/ano de ISS – Imposto sobre os Serviços – do segmento de hotelaria (hotel, 
motel, apart hotel, albergue, pensão e outros), locação de veículos e atividades vincula-
das ao turismo (agências de viagens, operadores turísticos, organizações de excursões 
e outros). Considerando a arrecadação do ano de 2015 de R$ 57,9 milhões, o setor 
participou com 3,97% de um total de R$ 1,459 bi do ISS arrecadado. Esses mesmos 
dados apontam para um faturamento submetido à tributação no valor total de R$ 1,159 
bi considerando a alíquota de 5% nas atividades citadas, não incluídos os valores refe-
rentes aos bares e restaurantes pela inexistência de estudos que identifiquem quanto 
este setor é influenciado pelos turistas ou não residentes.

A respeito da movimentação aérea, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 
ocupa o segundo lugar em fluxo de passageiros – considerando embarque, desembar-
que e conexão – com 19,5 milhões de passageiros em 2015, e possui infraestrutura para 
60 pousos e decolagens por hora, o que representa a maior capacidade aeroportuária 
do País.

A síntese apresentada, fundamentada nos estudos, projetos disponíveis e na bibliogra-
fia consultada, evidencia fragilidades que demandam intervenções e ajustes em vários 
níveis: tecnológico, gerencial, mercadológico, organizacional, ambiental e cultural.

  5 Ranking internacional comparativo de 140 países elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, com 
divulgação bianual, e escala de 1 a 7, construído a partir do levantamento primário de indicadores 

objetivos e de survey internacional coordenado no Brasil pela Fundação Dom Cabral.
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PROCESSO DE
FORMULAÇÃO DO PLANO

A Fecomércio/DF vai além de suas prerrogativas constitucionais e objetivos institu-
cionais de proteger e representar os direitos e interesses dos que exercem atividades 
de comércio de bens, serviços e turismo. Sua participação proativa permeia iniciativas 
do conjunto da sociedade e sua atuação se dá estreitamente em consonância com as 
políticas públicas.

O Plano Diretor do Turismo e Hospitalidade da Fecomércio/DF – 2016/2026 reflete 
essa convergência. O propósito é ordenar sua ação executiva com a responsabilidade 
de contribuir com a consolidação de um setor capaz de gerar postos de ocupações 
produtivas, economia limpa e possibilitar o estado de felicidade nos cidadãos, inerente 
às atividades de lazer e entretenimento.

Para tanto, o documento está consubstanciado nas reivindicações advindas dos seus 
filiados e foram resgatados dados e informação das propostas contidas em relevantes 
referências, na perspectiva de contextualizar e nortear as ações e seus pressupostos. 
As fontes bibliográficas utilizadas foram:

A cidade que temos e a cidade que queremos ter. Sistema Fecomércio/DF, 2015; 

Plano Nacional de Turismo 2013/2016. O Turismo fazendo muito mais pelo Brasil, 
Ministério do Turismo, 2013;

Programa de Regionalização do Turismo – Diretriz, Ministério do Turismo, 2013;

Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Turismo, do Desenvol-
vimento Turístico Regional, 2015;

Índice de Competitividade do Turismo Nacional: Destinos Indutores do Desen-
volvimento Turístico Regional, Ministério do Turismo, 2014;

Cartilha da Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Tu-
rismo Brasileiro e Perguntas e Respostas, Ministério do Turismo, 2016;

Plano de Governo “Orgulho de Viver em Brasília: Objetivos Estratégicos e Grande 
Ações. Governo do Distrito Federal”, 2015;

Planejamento Estratégico 2016-2020, Secretaria Adjunta de Turismo do DF, 2015;

Plano de Turismo Criativo de Brasília, Secretaria Adjunta de Turismo do DF e 
SEBRAE, 2016;

Capital do Brasil – Plano de Posicionamento Estratégico. Sebrae, Barcelona Me-
dia Inovação Brasil, 2015 e Plano de Desenvolvimento Turístico do Brasil Central, 
Barcelona Media Inovação Brasil, ABASE, 2012.
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Baseando-se nos documentos, procede-se à sistematização do conjunto de informações aí contidas. Inicia-se 
avaliando a correlação entre as políticas e diretrizes do Governo Federal, de Brasília e as diretrizes da CNC e Fe-
comércio/DF, de modo que se estabeleçam as relações e grau de pertinência que as recomendações contidas 
nos planos e programas orientados por suas diretrizes, objetivos e ações, sejam ajustadas ou mantidas. A sín-
tese contida no quadro abaixo demonstra o esforço coordenado e convergente entre os vários níveis da gestão 
descentralizada do turismo do País.

Plano Nacional 
de Turismo

Diretrizes
• Dinamizar o setor por meio de melhorias da base legal e do ambiente 

de negócios, promovendo a facilitação de viagens, investimentos e o 
empreendedorismo;

• Estruturar destinos e produtos turísticos;
• Aprimorar continuamente a qualidade da oferta turística, com inovação e 

qualificação;
• Consolidar a inteligência competitiva, considerando as tendências de consumo, 

as tecnologias e as configurações dinâmicas do mercado turístico.

Ações Estratégicas
• Conhecer o turista, o mercado e o território;
• Estruturar os destinos turísticos;
• Fomentar, regular e qualificar os serviços turísticos;
• Promover os produtos turísticos;
• Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade turística e
• Fortalecer a gestão descentralizada, as parcerias e a participação social

QUADRO 1
DIRETRIZES, OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS

Programa de 
Governo
Cidade, Cidadão, 
Cidadania

Diretrizes Estratégicas
• Consolidar Brasília como Polo Turístico Nacionalmente Atrativo 
• Perspectiva: economia mais competitiva
• Desenvolvimento com sustentabilidade

Objetivo Estratégico
• Utilizar o turismo como elemento integrador de diferentes políticas públicas 

para o desenvolvimento de Brasília, pela articulação com as diferentes áreas 
do governo, evidenciando Brasília como um destino com áreas urbanas 
revitalizadas, polos de tecnologia, arte, cultura, economia criativa e áreas rurais 
a serem visitados. 

• Consolidar a Marca Brasília promovida nos âmbitos local e nacional, 
reafirmando a identidade e o sentimento de pertencimento, como também 
no cenário internacional, além de evidenciar a notoriedade e a capacidade de 
atração de Brasília como referência de modernidade e inovação. 

• Oferecer infraestrutura urbana qualificada em todas as cidades de Brasília, 
propiciando novos usos e funções dos recursos que atendam aos segmentos 
do turismo cultural, de eventos, gastronômico, cívico, rural, ecológico e 
esportivo. 

• Reposicionar o destino Brasília  como referência no turismo em decorrência da 
qualidade dos produtos e serviços prestados nos âmbitos institucional, político, 
social, econômico, cultural e esportivo. 

Tornar Brasília 
modelo de cidade 
sustentável. Tornar 
Brasília destaque 
em ciência, 
desenvolvimento 
tecnológico e 
inovação.

Confederação 
Nacional do 
Comércio de 
Bem, Serviços e 
Turismo
Conselho 
Empresarial 
de Turismo e 
Hospitalidade

Diretrizes
• Manter Relacionamento Político e Institucional.
• Manter Pesquisa e Produção Técnica.
• Manter Promoção e Participação em Eventos.

Iniciativas e Ações 
• Criar Planejamento do Turismo da CNC;
• Fazer Reuniões Estratégicas;
• Manter Participação do Sistema CNC – Sesc-Senac em eventos do setor;
• Promover Eventos Especiais;
• Ter Agenda Legislativa do Turismo e
• Promover Pesquisa e Estudos.
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Programa de 
Regionalização  
do Turismo

Plano Diretor 
do Turismo e 
Hospitalidade da 
Fecomércio/DF

Eixos de Atuação
• Gestão descentralizada do turismo;
• Planejamento e posicionamento de mercado;
• Qualificação profissional, dos serviços e da produção associada;
• Empreendedorismo, captação e promoção de investimentos;
• Informação ao turista e
• Promoção e apoio à comercialização,
• Monitoramento

Diretrizes 
• Mapeamento, Diagnóstico e Categorização
• Formação
• Fomento
• Comunicação
• Monitoramento do PRT

Diretrizes Estratégicas
Gestão compartilhada
• Câmara
• Monitoramento e Avaliação

Negociação de Políticas Públicas
• Marcos Regulatórios
• Fomento
• Infraestrutura

Informação e Comunicação
• Estudos e Pesquisas
• Promoção e Mercado
• Qualificação de Produtos e Serviços

Na continuidade avalia-se o espaço territorial, por meio das propostas contidas nos 
projetos e iniciativas para os destinos turísticos na região, com o fim de evidenciar e 
possibilitar o entendimento da dimensão do Plano.

Vale ressaltar que os dados regionais apresentados são elucidativos e referências para 
análise, percepção e posteriores negociações com os entes públicos e privados das 
Unidades Federadas, que constituem o Entorno e o Centro-Oeste, entendendo que 
são essenciais tais articulações para consolidar a economia do turismo na região e 
assim atingir melhores índices de competitividade, qualidade e excelência exigidos 
pelos mercados. 

É oportuno esclarecer os conceitos e critérios estabelecidos nos citados documentos 
de modo que se explicitem objetivos, diretrizes e ações estratégicas.

Região Turística: Estratégia de organização da base territorial do turismo para 
fins de planejamento e gestão, tendo em vista a concepção de produtos, rotei-
ros e destinos que reflitam as características de peculiaridade e especificidade 
de cada região.

Categorização: A Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do 
Mapa do Turismo Brasileiro  é um instrumento elaborado pelo Ministério do 
Turismo para identificar o desempenho da economia do setor nos municípios 
que constam no Mapa do Turismo Brasileiro,  instrumento previsto como uma 
estratégia de implementação do Programa de Regionalização do Turismo, que 
permite tomar decisões mais acertadas e implementar políticas que respeitem 
as peculiaridades dos municípios brasileiros.

A categorização constitui parâmetro definido com base em dados oficiais já existen-
tes, atualizados periodicamente, que traduzam a economia do turismo:

I – número de estabelecimentos formais cuja atividade principal é hospeda-
gem (Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/ Ministério do Trabalho 
e Emprego);

II – número de empregos formais no setor de hospedagem (Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego);

III – estimativa de turistas baseada no Estudo de Demanda Doméstica (Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE/Ministério do Turismo); e 

IV – estimativa de turistas baseada no Estudo de Demanda Internacional.
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Essas variáveis cruzadas em uma análise de cluster (agrupamento) dão origem a cinco 
categorias de municípios. Assim, os municípios que possuem médias semelhantes – 
nas quatro variáveis analisadas – foram reunidos em uma mesma categoria (A, B, C, 
D ou E), considerando que a Categoria A se constitui de municípios com maior fluxo 
turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem 
e a Categoria E daqueles municípios que não possuem fluxo turístico expressivo nem 
empregos e estabelecimentos formais no setor de hospedagem. 

Índice de Competitividade do Turismo Nacional, medido anualmente pela Fundação 
Getúlio Vargas e Sebrae, até 2015, teve por objetivo o acompanhamento do desempe-
nho dos destinos turísticos e sua capacidade de gerar, de forma contínua e sustentável, 
negócios nas atividades do setor de turismo. A série histórica tornou-se relevante para 
conhecer o comportamento do mercado e consequente reorientação ou ajustes nas 
estratégias. A definição do índice se dava por meio de um modelo analítico focado em 
13 dimensões: (1) infraestrutura geral; (2) serviços e equipamentos turísticos; (3) aces-
so; (4) atrativos turísticos; (5) marketing e promoção do destino; (6) políticas públicas; 
(7) cooperação regional; (8) monitoramento; (9) economia local; (10) capacidade em-
presarial; (11) aspectos sociais; (12) aspectos ambientais; e (13) aspectos culturais. Essas 
dimensões, por sua vez, se subdividem em 62 variáveis para que o diagnóstico retrate 
com precisão a situação da competitividade no destino. Por meio dos estudos foi pos-
sível identificar os pontos fortes e os desafios que o destino turístico enfrentava para 
a melhoria do índice. A partir de 2016, os parâmetros da estratégia de categorização 
passam a vigorar conforme estabelece a Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015.

Rides  – Regiões Integradas de Desenvolvimento são regiões metropolitanas brasilei-
ras que se situam em mais de uma unidade federativa. Elas são criadas por legislação 
federal específica, que delimita os municípios que a integram e fixa as competências 
assumidas por um colegiado.

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) con-
sidera de interesse os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, Estados de Goiás, 
Minas Gerais e aos municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas: 
infraestrutura; geração de empregos e capacitação profissional; saneamento básico, 
em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço 
de limpeza pública; uso, parcelamento e ocupação do solo; transportes e sistema viá-
rio; proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; aproveitamento de 
recursos hídricos e minerais; saúde e assistência social; educação e cultura; produção 
agropecuária e abastecimento alimentar; habitação popular; serviços de telecomuni-
cação; turismo e segurança pública.

Zonas de Ação Prioritária (ZAP), áreas definidas como regiões-piloto no escopo do 
Plano de Desenvolvimento do Turismo do Brasil Central assim definidas: (1) “Bonito”; 
(2) “Distrito Federal-Brasília”; (3) “Chapada dos Guimarães”; (4) “Chapada dos Veadei-

ros”; (5) “Pantanal”; (6) “Pirenópolis”. 

Os quadros 2 e 3, a seguir, evidenciam as definições e 
critérios analisados e estabelecem uma série de cor-
reções passíveis de avaliação, ressaltando que a visão 
e a dimensão do conjunto de informação contido no 
Plano refletem a tomada de decisão da Fecomércio/
DF, uma vez que a instituição agrega um número ex-
pressivo de organizações constitutivas da cadeia pro-
dutiva do turismo.

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
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UF
Mapa do Turismo Brasileiro (Programa de Regionalização do Turismo)

População
Região Turística Município Categoria

DF Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade Brasília © ® A 2.562.963

GO

Dos Negócios e Tradições
Goiânia  © A 1.448.639

Trindade © B 119.385

Chapada dos Veadeiros

Alto Paraíso de Goiás © C 7.454

Cavalcante © D 9.803

São João d’Aliança © D 12.360

Teresina de Goiás © D 3.327

Das Águas e Cavernas do Cerrado Formosa® C 114.036

Águas Quentes
Caldas Novas © A 83.220

Rio Quente B 4.014

Do Ouro e Cristais

Abadiânia® C 18.427

Alexânia® C 26.457

Cocalzinho de Goiás ® D 19.352

Corumbá de Goiás® D 11.024

Cristalina® C 54.337

Goiás © C 24.469

Jaraguá D 47.513

Mossâmedes D 4.758

Padre Bernardo® C 31.646

Pirenópolis © ® B 24.604

RIDE

Não constituem Região Turística

Água Fria de Goiás E 5.560

Águas Lindas de Goiás D 191.499

Cabeceiras D 7.882

Cidade Ocidental D 65.520

Luziânia C 196.864

Mimoso de Goiás D 2.709

Novo Gama D 108.410

Planaltina D 88.178

Santo Antônio do 
Descoberto 

D 70.950

Valparaíso de Goiás C 156.419

Vila Boa D 5.615

Total Região 31 2.968.151

Total Estado 245 6.695.855

QUADRO 2
ABRANGÊNCIA DOS PLANOS/PROGRAMAS/PROJETOS: BRASÍLIA, RIDE E BRASIL CENTRAL

MG

Noroeste das Gerais
Buritis C 24.524

Unaí® C 83.448

RIDE
Não constituem Região Turística do Mapa do 

Turismo Brasileiro
Cabeceira Grande D 6.09101

Total Região 3 114.063

Total Estado 853 17.891.494

MT

Metropolitana Cuiaba A 585.367

Nascentes do Rio Cuiabá
Chapada Guimarães © C 18.906

Nobres © D 14.938

Pantanal Mato-Grossense

Barão de Melgaço D 7.886

Cáceres B 90.881

Nossa Senhora do 
Livramento

E 12.518

Poconé C 32.205

Santo Antônio do 
Leverger

D 18.186

Do Cristalino Alta Floresta © C 50.082

Total Região 9 830.969

Total Estado 141 3.224.357

MS

Caminho dos Ipês Campo Grande © A 863.982

Bonito / Serra da Bodoquena

Bela Vista D 24.223

Bodoquena D 7.859

Bonito © B 21.267

Caracol D 5.906

Guia Lopes da Laguna D 10.063

Jardim B 25.617

Nioaque D 14.162

Porto Murtinho D 16.686

Anastácio © D 24.852

Aquidauana © C 47.323

Corumbá © B 109.294

Ladário © D 22.228

Miranda © C 27.316

Total Região 14 1.220.778

Total Estado 79 2.651.235

 ®Ride
©Brasil Central ZAP

Fonte: Elaboração Própria
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Federal e Entorno é constituída pelo Distrito Federal, 19 municípios de Goiás e 3 de 
Minas Gerais perfazendo 55.434,99 quilômetros quadrados, com população estimada 
de 4.291.577 habitantes, considerada a 4ª região metropolitana mais populosa do País 
conforme dados do IBGE - há uma grande área conturbada na direção sul BR-040, in-
cluindo-se nessa região os municípios de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo 
Gama e Luziânia, que representam 12,3% da população da RIDE do Distrito Federal e 
Entorno. Outros municípios que podem ser considerados área densamente povoada 
são: Águas Lindas de Goiás (margens da BR-070), Formosa (margens da BR-020), 
Planaltina (BR-010) e  Santo Antônio do Descoberto (BR-060). Esses municípios so-
mam uma população de aproximadamente 3,7 milhões de pessoas.

A região tem a circulação financeira muito concentrada em Brasília, acentuando a de-
pendência para a geração de emprego e renda. Existem grandes movimentos diários 
dos municípios fronteiriços de Goiás e Minas Gerais para o Distrito Federal porque aqui 
está a maioria dos serviços e postos de trabalho da RIDE. 

A Administração Pública tem grande peso na formação do Produto Interno Bruto do 

QUADRO 3
ABRANGÊNCIA DOS PLANOS/PROGRAMAS/PROJETOS:

BRASÍLIA, RIDE E BRASIL CENTRAL 

RESUMO

UF

Municípios

População Total
Nº Municípios Mapa do Turismo 

Brasíleiro (MTB)

Categoria dos 
Municípios 

Contemplados no 
Projeto

Total 
por 

Estado

Contemplados 
no Projeto

Nº de 
Municípios 
do Projeto 

no MTB

Nº de 
Municípios 
do Projeto 

fora do 
MTB

A B C D E Estado Projeto

DF 1 1 1 - 1 - - - - 2.562.963 2.562.963

GO 245 31 19 12 2 3 9 15 2 6.695.855 2.968.151

MS 79 14 14 - 1 3 2 8 2.651.235 1.220.778

MT 141 9 9 - 1 1 3 3 1 3.224.357 830.969

MG 853 5 3 2 - 1 2 2 - 17.891.494 213.334

Projeto 1319 60 46 14 5 8 16 28 3 33.025.904 7.796.195

Brasil 5.570 2.175 3.395 51 155 424 1.219 326 206.459.808

Distrito Federal, mas outros serviços se desenvolveram fortemente, destacando-se os 
financeiros, de informação, atividades imobiliárias, serviços prestados a empresas e 
comércio de forma geral.

No conjunto da economia, Unaí se destaca como o principal PIB agropecuário, o maior 
da RIDE do Distrito Federal e Entorno, e o 6º maior do País. Brasília, Cristalina, Buritis 
e Luziânia também aparecem no ranking nacional entre os 100 melhores colocados, 
ocupando respectivamente a 14ª, 16ª, 68ª e 85ª posições, despontando a região como 
uma das mais importantes para a agropecuária no Brasil.

Continuando a análise, com base nas informações advindas dos quadros acima, se 
torna evidente que os municípios e suas categorizações refletem as críticas, fortalezas, 
fragilidades e desafios identificados nas leituras. Apontam também para o agrava-
mento das debilidades quando o foco é sobre aqueles que compõem a RIDE/DF. O 
resultado dessa avaliação, estruturado de forma didática, a seguir apresentado, possi-
bilita a leitura e visão sistêmica do Plano pela percepção das realidades vivenciadas e 
interpretação dos fenômenos apontados, orientados para, de forma complementar e 
articulada, compor as ações dos governos federal, de Brasília e região, ao priorizarem 
iniciativas que privilegiem as diretrizes que constituem o sentido da ação.
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Pontos Fortes
• Esforços governamentais para a gestão compartilhada do turismo;

• Adoção do recorte territorial como estratégia de desenvolvimento sustentado;

• Existência dos Conselhos de Turismo estaduais e a constituição da Câmara de Turismo e Hospi-
talidade da Fecomércio/DF como espaços de proposição e articulação das políticas de desen-
volvimento do turismo;

• Comprometimento dos membros do Fórum em produzir resultados;

• Constituição do Consórcio Brasil Central;

• Criação da Agência Brasil Central do Turismo.

Pontos Críticos
• Inexistência de integração de ações conjuntas com os estados do Entorno e da Região Cen-

tro-Oeste, particularmente quanto à promoção nacional e internacional;

• Descontinuidade administrativa do Governo Federal, distrital, estaduais e municipais;

• Baixos investimentos (técnicos e financeiros) para estruturação de produtos, destacando a 
precariedade da infraestrutura turística;

• Dificuldades de acesso ao crédito e aos recursos públicos não reembolsáveis;

• Contingenciamento dos recursos da União;

• Centralização de investimentos e ações federais e estaduais em regiões já favorecidas ou consol-
idadas;

• Deficiência na Segurança Pública Regional e de Brasília;

• Crise política nacional.

• Estimular o desenvolvimento sustentável da atividade turística e

• Fortalecer a gestão descentralizada, as parcerias e a participação social

Desafios
• Contribuir com a governança dos destinos;

• Participar da constituição da Comissão de Acompanhamento do Pacto pela Competitividade 
Turística;

• Articular políticas públicas para o desenvolvimento turístico do Brasil Central e no âmbito de 
Brasília;

• Integrar o Sistema Fecomércio nas ações dos governos e do Consórcio Brasil Central e da Agên-
cia Brasil Central do Turismo;

• Tornar efetiva a cooperação público-privada para aperfeiçoar a governança turística de Brasília e 
do Brasil Central;

• Envidar esforços para captação de recursos técnicos, financeiros e parcerias público- privada;

• Negociar a disponibilidade de linhas de crédito diferenciadas para empreendedores com recur-
sos do FCO;

• Participar da estruturação das câmaras temáticas, como estratégia de acompanhamento do 
processo de monitoramento das ações propostas nas políticas de governo;

• Formular uma agenda de trabalho, de modo que não haja descontinuidade das ações em decor-
rência da reestruturação da gestão pública;

• Propor a integração e valorização das polícias de modo que se intensifique a segurança pública, 
coibindo o terrorismo, tráfico de drogas, prostituição infantil, furtos etc.;

• Realizar gestão com transparência e publicidade perante a sociedade;

• Promover negociações para garantir segurança jurídica ao ambiente produtivo.
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• Existência de instrumentos norteadores das políticas públicas nos diversos níveis de governo;

• Existência dos Conselhos e Fórum de Turismo em Brasília e nos estados;

• Empresariado motivado a participar dos processos de planejamento e gestão das políticas 
para o setor.

Pontos Críticos
• Descontinuidade de políticas públicas;

• Desarticulação das instituições no planejamento de ações que visam ao fomento da cadeia 
produtiva do turismo;

• Inexistência de um modelo de gestão participativa que integre o poder público, iniciativa 
privada e a sociedade civil no processo de desenvolvimento do turismo;

• Inexistência de sistema de acompanhamento e avaliação que garanta o ciclo da gestão das 
políticas;

• Centralização nos processos de gestão e de tomada de decisão nas diversas estruturas e 
órgãos;

• Baixa integração das instituições que atuam nos municípios/territórios; 

• Baixa participação das comunidades locais no processo de decisão das políticas públicas.

Desafios
• Contribuir para o fortalecimento do Observatório do Turismo de Brasília de modo a 

incorporar dados regionais;

• Promover a integração entre poder público e iniciativa privada para ações de planejamento e 
gestão;

• Investir em monitoramento e avaliação de processos e resultados do Plano;

• Contribuir na formulação de indicadores de processos e resultados, de modo que se 
estabeleça um acompanhamento sistêmico das ações do plano de turismo;

• Qualificar bases de dados e sistemas de informações precisas do setor – oferta e demanda; 

• Apoiar a execução do plano de desenvolvimento regional;

• Comprometer as instâncias de poder – Governos, iniciativa privada, organizações sociais, 
agentes do mercado – com o processo de desenvolvimento do turismo sustentável;

• Motivar a formação de redes de instituições que compõem a cadeia produtiva do turismo.
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Pontos Fortes
• Existência de planos de promoção e projetos de comunicação e promoção para Brasília e 

região.

Pontos Críticos
• Informações desatualizadas e não acessíveis;

• Inexistem estudos reais da oferta e da demanda;

• Ausência de análise da infraestrutura e serviço hoteleiro;

• Inexistência de informações sobre economia criativa;

• Inexistência de estratégia consistente de desenvolvimento e capacitação empresarial por 
meio de um plano de modernização e de apoio às pequenas e médias empresas

Desafios
• Definir sistema de comunicação eficiente como mecanismo de ação democrática;

• Estruturar sistema com dados e informações do setor atualizados e confiáveis;

• Criar rede de comunicação eficaz que possibilite fluxos de informação;

• Apoiar a melhoraria do portal web para atrair turistas; sessão específica para públicos 
específicos; a posição do site de destino nos sites de busca;

• Apoiar a criação de um logotipo e marca regional;

• Apoiar os estudos para a definição da Qualidade Marca e certificado “Q”, qualidade turística, 
para a cadeia produtiva do turismo;

• Promover campanha para a regulação da oferta ilegal de serviços.
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• Riqueza da biodiversidade Bioma Cerrado, Pantanal e Amazônia;

• Diversidade de Unidades de Conservação;

• Singularidade da região;

• Pluralidade e diversidade cultural de Brasília e Região Centro-Oeste;

• Diversidade étnica;

• Beleza natural;

• Cultura e história diversificadas; 

• Patrimônio arquitetônico diferenciado;

• Existência de manifestações religiosas;

• Valorização da gastronomia regional.

Pontos Críticos
• Modelo de desenvolvimento econômico incompatível com os princípios da sustentabilidade 

na região;

• Ausência de estratégias de mobilização e sensibilização dos atores para a compreensão da 
relação turismo, cultura e meio ambiente como indutores do desenvolvimento;

• O baixo investimento para a recuperação dos biomas em regiões turísticas;

• Pouca inserção/integração da população na atividade turística;

• Inexistência de programas/ações de educação patrimonial, ambiental e para o turismo.

Desafios
• Comprometer as instâncias de poder – Governos, iniciativa privada, ONGs, instituições de 

ensino, agentes do mercado – com o processo de desenvolvimento do turismo sustentável;

• Propor e apoiar programa de educação ambiental, patrimonial e educação para o turismo na 
ótica da cadeia produtiva.
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• Destinos explorados ainda garantem a manutenção da biodiversidade do entorno;

• Potencial turístico para os segmentos: cultural, eventos, náutico, rural, ecoturismo, místico, 
religioso;

• Potencial para a incorporação da produção associada ao turismo;

• Importante acervo do patrimônio cultural, material e imaterial;

• Número significativo de agências que operam receptivo;

• Capitais e destinos comercializados possuem estrutura hoteleira e de gastronomia.

Pontos Críticos
• Desarticulação do trade quanto ao processo de organização e operação dos roteiros 

turísticos;

• Ineficiência no processo de comunicação com o trade;

• Operadores sem produtos e serviços que atendam a grupos segmentados e de interesses 
específicos a exemplo de melhor idade, família e deficientes físicos;

• Destinos orientados para o turismo de massa;

• Inexistência de estratégias que incorporem a produção associada como valor agregado ao 
atrativo;

• Roteiros turísticos, de modo geral, não incluem os espaços de produção – local de saberes 
e fazeres – como atrativos turísticos por desconhecimento da importância cultural desses 
espaços;

• Desarticulação entre empresários e empreendedores ligados à produção associada ao 
turismo;

• Inexistência de identidade que incorpore elementos e valores associados, a exemplo de 
Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade e Capital do Brasil e Região Centro-Oeste, 
biomas;

• Má conservação e vulnerabilidade do patrimônio material;

• Ausência de registros do patrimônio imaterial;

• Pouco envolvimento e poucos investimentos dos setores da economia criativa e da produção 
associada ao turismo;

• Baixa capacidade, por parte das estruturas comerciais públicas e privadas em sua maioria, 
em atender às necessidades do turista na aquisição de produtos artesanais: embalagens não 
apropriadas; inexistência de serviço de despacho de mercadorias para o destino desejado; 

• Desconhecimento, por parte dos vendedores, da origem, materiais e técnicas de produção 
ligadas aos produtos artesanais;

• Hotéis, bares e restaurantes com mão de obra pouco qualificada;

• Pouca conscientização e pouco envolvimento dos agentes da cadeia produtiva;

• Descontinuidade das políticas de capacitação profissional para o segmento do turismo. CO
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• Formular programa de educação para o turismo que permita à população conhecer a 
importância socioeconômica da atividade turística;

• Aproximar operadores locais que ofertem produtos para grupos segmentados e de interesse 
específico;

• Assegurar um plano de capacitação continuado, adequado às realidades do mercado;

• Orientar destinos para receber grupos pequenos com interesses específicos;

• Apoiar estratégias que incorporem a produção associada como valor agregado ao atrativo;

• Assegurar a oferta de educação profissionalizante para os prestadores de serviços turísticos;

• Apoiar a qualificação/requalificação de guia e condutores de turismo;

• Motivar a cadeia produtiva a investir em mão de obra capacitada;

• Estruturar produtos, serviços e ferramentas de informação e comunicação capazes de 
atender pessoas com deficiência;

• Motivar a contratação dos serviços especializados dos guias e condutores de turismo;

• Motivar o empresariado para os registros formais exigidos na Lei do Turismo (CADASTUR), 
bem como sua permanente atualização.
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Pontos Fortes
• Brasília, ampliação do aeroporto e Hub aeroviário para todo o Brasil;

• Disponibilidade da rede hoteleira;

• Qualidade e diversidade da estrutura de bares e restaurantes, possibilitando melhor qualidade 
e maior diversidade da oferta gastronômica;

• Expressivo número de receptivo qualificado.

Pontos Críticos
• Problemática dos centros urbanos: falta de segurança, precariedade dos transportes urbanos, 

o que dificulta a mobilidade e acessibilidade aos atrativos;

• Reduzido número de centros de atendimento ao turista e os existentes com poucas 
informações sobre os atrativos e a produção associada ao turismo – artesanato, 
equipamentos e atrativos culturais;

• Acessibilidade inexistente para portadores de deficiência e necessidades especiais na 
expressiva maioria dos logradouros e equipamentos turísticos;

• Sinalização precária dos pontos turísticos, das ciclovias;

• Inexistência de câmeras de seguranças em locais de fluxos turísticos;

• Demanda por instalação de bicicletários;

• Inexistência de projetos de investimento em tecnologia para instalação de redes de conexão 
gratuita nos logradouros públicos.

Desafios
• Mobilizar o governo para acelerar a implantação de sinalização turística e dos centros de 

atendimento ao turista;

• Solicitar ao governo a estruturação dos ancoradouros e serviços complementares nos 
atrativos turísticos às margens do lago; melhorar as condições de acessibilidade nos 
equipamentos e serviços turísticos para portadores de deficiência e necessidades especiais; 
criar um sistema integrado e melhorar a gestão do transporte público;

• Apoiar campanhas de incentivo ao uso de bicicletas;

• Mobilizar o governo para revitalização de áreas comerciais e de lazer.
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Pontos Fortes
• Reconhecimento e valorização do potencial turístico da região por parte dos governos, 

federal e estaduais, entidades privadas;

• Aumento do fluxo doméstico e internacional no Brasil;

• Lançamento do concurso da marca Brasília;

• Participação de Brasília em feiras nacionais e internacionais;

• Potencial da oferta turística;

• Estruturação de novos produtos “turismo de experiência”;

• Condições climáticas favoráveis ao turismo, eventos e esportes náuticos; 

• Aumento de interesse nacional e internacional pelo ecoturismo;

• Disseminação e valorização da cultura do ecoturismo;

• Formulação pelo Governo de Brasília do Plano de Turismo Criativo.

Pontos Críticos
• Ausência dos produtos turísticos diversificados nas prateleiras de operadores regionais, 

nacionais e internacionais;

• Inexistência de roteiros segmentados que integram a oferta turística da região;

• Incipiente promoção do turismo em âmbito nacional e internacional;

• Inexistência de um programa de incentivo ao turismo diferenciado;

• Pouca capacidade para atender à demanda por produtos turísticos segmentados;

• Inexistência de calendário de eventos integrados;

• Aumento das exigências do turista em relação ao padrão de qualidade dos serviços;

• Alto custo das passagens aéreas e terrestres;

• Taxa de câmbio favorável ao turismo receptivo;

• Influência negativa da mídia com visão preconceituosa de Brasília como centro de corrupção, 
o que reforça pontos vulneráveis locais;

• Necessidade de mudanças de políticas de fomento à entrada/recebimento de turistas 
estrangeiros;

• Desconhecimento das potencialidades turísticas da região por parte dos mercados nacional e 
internacional;

• Mão de obra pouco qualificada no mercado turístico.
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A análise das fragilidades aliada à carência dos re-
cursos financeiros, nos próximos anos, determina a 
necessidade de gestão eficaz e cooperada das insti-
tuições, exige ainda que sejam potencializados a cria-
tividade, o capital humano e as redes colaborativas. 
Equipes multidisciplinares, parceria e a cooperação 
público-privada estão na centralidade da ação, de-
mandando sistemas de monitoramento de processos 
e resultados e estratégias de comunicação e informa-
ção, apoiados em estudos, pesquisas, promoção e 
marketing para que intervenções na cadeia produtiva 
do turismo operem resultados, impactando positiva-
mente no setor.

PR
O

M
O

ÇÃ
O

 E
 A

PO
IO

 
À 

CO
M

ER
CI

AL
IZ

AÇ
ÃO

Desafios
• internacional;

• Produzir material específico para os mercados regional, nacional e internacional;

• Produzir materiais impressos e sistemas eletrônicos informativos – mapas, guias – para os 
centros de atendimento ao turista;

• Apoiar iniciativas que promovam a diversificação e integrem segmentos turísticos de grande 
apelo nacional e internacional: evento, ecoturismo, aventura, cultural, rural, arqueológico, 
religioso, negócios, náutico e de esportes;

• Apoiar investimentos para a captação do turismo de eventos de grande porte nacionais e 
internacionais para Brasília;

• Apoiar estratégias de promoção do turismo de negócios;

• Motivar os promotores de eventos a divulgarem  atividades que garantam a permanência dos 
participantes por mais dias na cidade;

• Apoiar a realização de Famtour e Fampress com operadores e comunicadores, nacionais e 
internacionais.
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CONTEXTO
INSTITUCIONAL

Os diálogos com as organizações que constituem a Fecomércio/DF e os objetivos esta-
belecidos na constituição da Câmara de Turismo e Hospitalidade demonstram a articu-
lação entre os direcionamentos estratégicos propostos e a política de desenvolvimento 
definida no Plano Nacional do Turismo, do Governo Federal e do Governo de Brasília. 

Evidenciam também que a participação dos setores promotores do desenvolvimento 
sustentável do turismo ocorre horizontalmente por meio do Conselho Nacional de Tu-
rismo (CONDETUR) e suas Câmaras Temáticas, organizadas com o objetivo de iden-
tificar e discutir os problemas específicos do setor, para propor e encaminhar ações 
e soluções necessárias à consecução dos resultados sobre as metas do Plano Nacio-
nal de Turismo, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 
(FORNATUR) e dos Fóruns e Conselhos Estaduais e Municipais, entidades de caráter 
propositivo, consultivo e mobilizador, que visam à integração das instituições que com-
põem a cadeia produtiva do turismo.

Reconfigurar as relações entre estado e sociedade exige planejamento, incorporar re-
formas políticas no sistema fiscal e tributário para atender às demandas sociais e re-
afirmar a democracia participativa. Para tanto, é determinante que a Fecomércio/DF, 
por meio da Câmara de Turismo e Hospitalidade, além de atuar no estrito campo de 
suas competências, atue no sentido da Justiça Restaurativa, como medida estratégica, 
particularmente no âmbito parlamentar, em busca do bem comum, propondo e nego-
ciando ações que promovam mudanças sociais e nas políticas públicas, nos direitos e 
garantias econômicos, sociais, ambientais, culturais, de lazer e entretenimento, enfim, 
em favor do pleno direito dos cidadãos.

O UNIVERSO CONCEITUAL DO “ALINHAMENTO” DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EXIGE A ARTICULAÇÃO E A PERMANENTE INTERAÇÃO 

ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS E AGENTES PRIVADOS 
(EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES E SUAS ENTIDADES NACIONAIS 
E ESTADUAIS), UNIVERSIDADES, INSTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO 

E DA SOCIEDADE CIVIL. O “ALINHAMENTO” TAMBÉM TRADUZ 
VALORES QUE PERMITEM DIMENSIONAR O EFETIVO 

COMPROMETIMENTO E PARTICIPAÇÃO NA ORIENTAÇÃO SOBRE O 
MODO DE DEFINIR PLANOS E ESTRATÉGIAS DETERMINANTES PARA 

INFLUENCIAR OS ESPAÇOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA.
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Ministério do Turismo
Plano Nacional de Turismo

Conselho Nacional de Turismo

Confederação Nacional do Comércio de Bem, Serviços e Turismo
Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal
Sesc   Senac

Instituto Fecomércio

Câmara de Turismo e Hospitalidade

Subsecretaria de Turismo
Conselho de Turismo do Distrito Federal – CONDETUR

Observatório do Turismo

Governo do Distrito Federal
Orgulho de Viver em Brasília Objetivos Estratégicos e Grandes Ações

Coordenação
• Atuar apoiado na estrutura, capacidade e expertise do Sistema FECOMÉRCIO/CNC.

• Apoiar o fortalecimento da estrutura da gestão do turismo.

• Participar das instâncias de governança do Distrito Federal e regional.

• Fortalecer as relações da cadeia produtiva do turismo.

• Apoiar a qualificação e certificação da oferta dos produtos e serviços turísticos.

• Promover programa de qualificação de empreendedores e trabalhadores. 

• Negociar melhorias na infraestrutura turística, propiciando acessibilidade, mobilidade 
e conectividade dos turistas e população residente.

• Qualificar o acesso e a infraestrutura dos equipamentos e serviços para deficientes 
físicos e pessoas com mobilidade reduzida.

• Mobilizar organizações e empreendimentos para utilização de tecnologias 
ambientalmente sustentáveis.

ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO DO PLANO
FECOMÉRCIO/DF

A estrutura assim definida garantirá que a Fecomércio/DF contribua sobremaneira 
com a consolidação de políticas públicas articuladas e permanentes para Brasília, re-
percutindo nas ações regionais calcadas nas orientações contidas nos objetivos, prin-
cípios, diretrizes e bases estratégicas do Plano, concebido para superar as deficiências 
socioeconômicas, de sustentabilidade e aprimorar os instrumentos operacionais de 
modo que se constituam meios para que o setor atinja o padrão de qualidade dos 
produtos e serviços turísticos e sua inserção nos mercados consumidores em âmbito 
nacional e internacional.

ARTICULAÇÃO REGIONAL 
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL;

AGÊNCIA BRASIL CENTRAL DO TURISMO

Gestão Compartilhada

Câmara Monitoramento
Avaliação

Negociação de Políticas Públicas

Marcos 
Regulatório

Fomento Infraestrutura

Informação e Comunicação

Estudos e 
Pesquisas

Promoção e 
Mercado

Qualificação de 
Produtos e Serviços

Atividades
Foco no objetivo do Programa, em seus princípios e diretrizes.

Execução por projeto
Organizados por resultado/produto: 

trabalho integrado, inter e intrainstituições.

Plano Diretor do Turismo e Hospitalidade da 
Fecomércio/DF-2016/2026
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PLANO DIRETOR DO TURISMO E
HOSPITALIDADE FECOMÉRCIO/DF-2016/2026

Fundamentos teóricos, marco conceitual e jurídico
O Plano Diretor do Turismo e Hospitalidade Fecomércio/DF 2016/2026 é estratégico 
e constitui um meio de orientar a agenda transversal entre órgãos da administração 
pública e das entidades patronais e dos trabalhadores, instituições acadêmicas e os 
negócios que compõem a cadeia produtiva do turismo, para viabilizar o conjunto de 
ações com vistas a atingir os objetivos e resultados consensados.

Objetivo geral
Atuar na articulação e representatividade do setor empresarial do turismo, integrando 
políticas, projetos e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável de Brasília 
e região.
 
Objetivos específicos
Atuar apoiado na estrutura, capacidade e expertise do Sistema FECOMÉRCIO/CNC.

Apoiar o fortalecimento da estrutura da gestão do turismo.

Participar das instâncias de governança do Distrito Federal e regional.

Revisar, propor, negociar marcos regulatórios adequados que respondam às 
demandas do setor, considerando os princípios do desenvolvimento susten-
tável.

Fortalecer as relações da cadeia produtiva do turismo.

Apoiar a qualificação e certificação da oferta dos produtos e serviços turís-
ticos.
Promover programa de qualificação de empreendedores e trabalhadores. 

Negociar melhorias na infraestrutura turística, propiciando acessibilidade, 
mobilidade e conectividade dos turistas e população residente.

Qualificar o acesso e a infraestrutura dos equipamentos e serviços para defi-
cientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida.

Mobilizar organizações e empreendimentos para utilização de tecnologias 
ambientalmente sustentáveis.

Os fundamentos que subordinam a ação executiva do Plano Diretor do Tu-
rismo Hospitalidade da Fecomércio/DF – 2016/2026 estão alicerçados em:
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Missão
Fomentar a integração dos órgãos e entidades que atuam no setor de turismo e hos-
pitalidade de Brasília e região.

Visão
Contribuir para a inovação e expansão da gestão, produtos e serviços de modo que 
Brasília se transforme em destino turístico competitivo, com padrão de excelência, 
mantendo a qualidade de vida de seus cidadãos, repercutindo na região.

Valores
Ética – imperativa a legitimidade do Plano, garantindo a credibilidade, confiabi-
lidade e transparência das ações, respeito às diferenças locais e regional e ado-
ção, pelos envolvidos, dos princípios pactuados. 

Cooperação – compreendida como empreendimento conjunto, gerado da con-
fiança e de interesses comuns, resultando em ações compartilhadas e eficazes.

Pertencimento – BRASÍLIA promovida como a Capital dos brasileiros e conso-
lidada pelos brasilienses pela capacidade criativa, inovadora, empreendedora 
e destemida. Saberes e valores ancestrais e simbólicos geradores de novos sa-
beres, novos modos de vida construídos com as riquezas,  fusões e  diferenças.

Território – espaço e estratégia, produtor e beneficiário de produtos e serviços 
capazes de gerar trabalho e renda, requisitos necessários para o desenvolvi-
mento sustentável.

Princípios
Sustentabilidade – concebida como uma responsabilidade social e multidi-
mensional: justiça social, interdependência, parceria, flexibilidade, diversidade, 
viabilidade econômica, solidariedade e ética.

Integração – entendida como a disponibilidade constante entre os parceiros 
para coordenar as ações, garantindo estabilidade, harmonia e ações coletivas.

Acessibilidade – entendida como a promoção a inclusão social e do acesso de 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida à atividade turística, de 
modo que se permitam o alcance e a utilização de serviços, espaços e equipa-
mentos turísticos e públicos com segurança e autonomia. 

Mobilidade – entendida como a interdependência entre os transportes, o am-
biente, o direito à cidade e os inúmeros aspectos das políticas, principalmente 
a integração de todos os modais de transporte, garantindo a acessibilidade de 
pedestres e pessoas com deficiência.

Conectividade – concebida como espaços e equipamentos públicos que faci-
litem e estimulem, por meio das tecnologias de informação e comunicação, a 
integração social de forma segura, acessível e sustentável.

Regionalização – paisagem cultural e gestão estratégica para a diversificação 
da oferta de produtos e serviços de turismo e hospitalidade com ênfase na seg-
mentação turística e consequente distribuição dos benefícios e riqueza gerados 
no Brasil Central. 

RESULTADOS QUALITATIVOS
A SEREM ALCANÇADOS

Excelência na Gestão do Turismo: integrar a estrutura organizacional de gestão com-
partilhada do turismo por meio da visão estratégica de acompanhamento e avaliação 
de resultados, em Brasília, em articulação com a região, de modo que se contribua 
com os colegiados setoriais nos quais as instituições públicas e a iniciativa privada 
atuem de forma cooperada e com transparência.

Inclusão Social pelo Turismo: contribuir como setor produtivo na consolidação de 
atividades econômicas integradas, dinâmicas, competitivas e promotoras de posto de 
ocupação, garantindo melhor distribuição de renda.

Satisfação do Turista: estrutura produtiva e de serviços turísticos em Brasília e região, 
ampliada, qualificada e com alto valor agregado, de modo que se garanta o grau de 
satisfação dos turistas.
 
Diretrizes Estratégicas
O Plano Diretor do Turismo Hospitalidade da Fecomércio/DF 2016/2026 atu-
ará no sentido de envidar esforços para o fortalecimento e a integração de ações 
para o desenvolvimento local e regional, orientando sua ação executiva no sentido 
de promover:

Gestão Compartilhada: entendida como o mandato amplo do Sistema Fecomércio, 
envolvendo as organizações parceiras – governamentais, de mercado e terceiro setor 
– de Brasília, com abrangência territorial, objetivando o planejamento, o gerenciamen-
to, o monitoramento e a avaliação dos processos e resultados do Plano.

Câmara: entendida como instância propositiva e de mediação, valorizando a 
autonomia e o diálogo, essência da democracia participativa, com base nos fun-
damentos, práticas e na ética da justiça restaurativa, que pressupõe a inclusão e 
responsabilidade social e promove o conceito de responsabilidade ativa.
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Monitoramento e Avaliação: entendidos sob a ótica da geração de conhe-
cimento e aprendizagem social, objetivando: permitir análises de estratégias e 
ajustes de rumos; promover a aprendizagem coletiva nos distintos níveis de atu-
ação dos projetos, e ampliar o alcance dos impactos apoiado em um sistema 
de informação integrado, que articule e cruze dados e informações e seja capaz 
de gerar conteúdos confiáveis e de boa qualidade, facilitar a integração entre 
os diversos setores e possibilitar a sustentação necessária à tomada de decisão.

Negociação de Políticas Públicas: entendida como a articulação e negociação de 
medidas e estratégias governamentais, nas três instâncias de poder, que contribuam 
para a promoção das atividades que compõem a cadeia produtiva do turismo na pers-
pectiva do desenvolvimento sustentável.

Marcos Regulatórios: entendidos como o conjunto de leis e normas, para o 
planejamento e ordenamento do setor, tendo como referência primeira a Cons-
tituição Federal como marco regulatório originário, em seu artigo 180: “A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão o turismo como fator 
de desenvolvimento social e econômico” e a Lei 11.771, de  17 de setembro de 
2008, que rege a Política, o Plano e o Sistema Nacional do Turismo, bem como 
os secundários, advindos de regulamentações específicas que estabelecem, re-
gulam e sistematizam as relações do estado para com a sociedade bem como a 
Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Fomento: entendido como a capacidade de negociação de políticas públicas no 
âmbito da assistência técnica, de crédito, infraestrutura, promoção, além da rea-
lização de ações complementares, abrangendo captação de eventos como fator 
estratégico para ampliar e consolidar o desenvolvimento da cadeia produtiva do 
turismo e hospitalidade, coadunando-se com os interesses públicos.

Infraestrutura: mobilizar o Estado e os empresários para adequação e am-
pliação dos espaços, tanto físico como social, equipamentos turísticos, mu-
danças no padrão tecnológico, em busca de melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos e atender aos urgentes requisitos demandados pelos indicado-
res de sustentabilidade.

Informação/Comunicação: definida como processo e fluxo não só de geração e 
transferência de conhecimentos e experiências como instrumento pedagógico e mé-
todo que garanta a integração, a cooperação, o relacionamento entre o Plano e seus 
públicos de interesse, mas também de atitudes, ideais e, principalmente, senso crítico.

Estudos e Pesquisas: ferramenta para a ação e sistematização do conhecimen-
to, cujo objetivo primeiro é propiciar a integração e a complementaridade da 
cadeia produtiva do turismo, gerando fluxos de conhecimento e tecnologias.

Qualificação: aborda aspectos da demanda da cadeia produtiva do turismo 
e hospitalidade que contemplem o desenvolvimento de metodologias e tec-
nologias de qualificação social e profissional, focadas e integradas com outras 
estratégias, de modo que constituam ações eficientes e eficazes capazes de 
contribuir na busca de solução dos problemas enfrentados pelo setor.

Certificação: entendida como processo que visa elevar o grau de consciência 
de empresários, gestores e dos cidadãos para a necessidade e responsabilidade, 
traduzidas em mudanças de comportamento e gestão responsável, o que en-
volve um sistema complexo composto de um conjunto de atividades e variáveis 
que visam ao estabelecimento de padrões e normas, medidas e objetivos, para 
transmitir segurança ao consumidor e confiança na cadeia produtiva do turismo.

Promoção e Mercado: focados na prática do consumo consciente, em que são 
exigidos os atributos intrínsecos aos produtos e serviços, além de outros valores 
e conceitos tangíveis e intangíveis que influenciam e definem a decisão final do 
consumidor, expressos nos aspectos: equidade social, processos de gestão e 
produtos ambientalmente sustentáveis, respeito a princípios éticos e culturais e 
relações comerciais justas.

A concepção dos fundamentos teóricos, marcos conceitual e jurídico, princípios, di-
retrizes, resultados a serem alcançados e metas decorrem da sistematização das in-
formações, dos debates em reuniões de trabalho da Câmara de Turismo e Hospitali-
dade da Fecomércio/DF e da contribuição de parceiros. Essa estratégia determinou 
o conjunto de proposições consubstanciadas na Ação Executiva, de modo que o do-
cumento reflita o caráter multidisciplinar exigido no processo do desenvolvimento do 
turismo sustentado de Brasília e região.

PERTENCIMENTO – BRASÍLIA PROMOVIDA COMO A 
CAPITAL DOS BRASILEIROS E CONSOLIDADA PELOS 

BRASILIENSES PELA CAPACIDADE CRIATIVA, INOVADORA, 
EMPREENDEDORA E DESTEMIDA. SABERES E VALORES 

ANCESTRAIS E SIMBÓLICOS GERADORES DE NOVOS 
SABERES, NOVOS MODOS DE VIDA CONSTRUÍDOS COM 

AS RIQUEZAS,  FUSÕES E  DIFERENÇAS.



56 57

GESTÃO COMPARTILHADA
Objetivo estratégico

Utilização do turismo como elemento integrador de diferentes políticas públicas para 
o desenvolvimento de Brasília, com base na articulação com as diferentes áreas do go-
verno, evidenciando Brasília como um destino com áreas urbanas revitalizadas, polos 
de tecnologia, arte, cultura, economia criativa e áreas rurais a serem visitadas.

Câmara

Adoção de estratégias de 
organização institucional 
que garantam e 
consolidem a integração 
dos diversos segmentos 
sociais, empresariais 
e governamentais 
envolvidos.

Atividades Relacionadas
• Formular, acompanhar, monitorar, avaliar o Plano.

• Subsidiar os gestores do Sistema FECOMÉRCIO/DF na tomada de decisões sobre a 
promoção do turismo sustentável.

• Estabelecer comunicação permanente com as instâncias dos poderes Executivo, 
Judiciário e Legislativo; com os gestores do Sistema FECOMÉRCIO/DF; instituições 
acadêmicas; meios de comunicação social e sociedade.

• Exercer o papel de mediador, por meio de Justiça Restaurativa, nas questões do 
turismo sustentável em Brasília e na região.

• Integrar conselhos, fóruns e grupos de trabalho, em Brasília e região, ligados ao turismo 
ou a temas transversais que impactam no setor.

• Articular a formação de Grupo de Trabalho com representantes do Governo e da 
iniciativa privada, objetivando captação de recursos técnicos e financeiros para 
conceber o projeto das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, a  
serem realizadas em Brasília no período de setembro de 2022 a agosto de 2023.

• Atuar para o cumprimento dos objetivos e metas da Agenda Estratégica do Turismo 
Brasileiro.

Instituição
Responsável: Câmara de Turismo e Hospitalidade articulada com a 
Cãmara de TIC e Câmara de Projetos Estruturais
Parceiro: Membros dos Conselhos, Fóruns e grupos de trabalho.

Recursos: Próprios

AÇÃO
EXECUTIVA

Monitoramento e 
Avaliação

Consolidação de uma 
cultura de planejamento 
estratégico integrado, 
com implementação, 
monitoramento e 
avaliação dos processos 
e resultados.

Atividades Relacionadas
• Articular com a Secretaria Adjunta de Turismo ações conjuntas entre o Sistema 

FECOMÉRCIO e o Observatório do Turismo de Brasília.

• Estruturar sistema de monitoramento e acompanhamento do plano, qualificando bases 
de dados precisas com ênfase na oferta e demanda do setor.

• Formular indicadores de processos, resultados e impactos  de modo que se estabeleça 
um acompanhamento sistêmico das ações do plano.

• Apresentar relatórios periódicos de execução do Plano.

• Articular com o Consórcio Brasil Central e a Agência Brasil Central do Turismo a 
institucionalização do Pacto pela Competitividade Turística.

Instituição
Responsável: Câmara de Turismo e Hospitalidade / Secretaria Adjunta de Turismo / 
Câmara de TIC
Parceiro: Sindicatos filiados, Instituições Acadêmicas, Instituições de Pesquisa/ 
Observatório de Turismo

Recursos: Próprios / Secretaria Adjunta de Turismo

NEGOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo estratégico

Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e a geração de empre-
go e renda na cadeia produtiva do turismo e hospitalidade.

TERRITÓRIO – ESPAÇO E 
ESTRATÉGIA, PRODUTOR E 

BENEFICIÁRIO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS CAPAZES DE GERAR 

TRABALHO E RENDA, REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
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Marcos Regulatórios

Dinamizar o setor por 
meio de melhorias 
da base legal e do 
ambiente de negócios, 
promovendo a 
facilitação de viagens, 
investimentos e o 
empreendedorismo.

Atividades Relacionadas
• Articular com o Ministério da Justiça ações conjuntas entre o Sistema FECOMÉRCIO 

e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com vistas a incentivar a prática da Justiça 
Restaurativa na atividade turística. 

• Mobilizar os empreendimentos turísticos para o cumprimento das recomendações 
advindas das políticas internacionais e nacionais de enfrentamento das mudanças 
globais e variabilidades climáticas.

• Acompanhar, propor e negociar agendas que impactam no desenvolvimento 
sustentado dos negócios do turismo à:  Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo do Senado Federal (CDR), à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados 
(CTUR) e à Frente Parlamentar em Defesa do Turismo da Câmara Legislativa.

• Pleitear, em todas as instâncias, proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal 
com vista a dotar o Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal  
(FITUR/DF) de recursos vinculados e obrigatórios.

• Mobilizar o empresariado para os registros formais exigidos na Lei do Turismo por meio 
do sistema de cadastro oficial dos empreendimentos, equipamentos e profissionais 
do setor de turismo, CADASTUR, como estratégia de incentivo à formalização dos 
prestadores de serviços turísticos.

• Articular com o Consórcio Brasil Central e a Agência Brasil Central do Turismo a 
institucionalização do Pacto pela Competitividade Turística.

• Acompanhar e dar prosseguimento às negociações sobre Leis e Regulamentações que 
impactam negativamente a economia do turismo:

• Aprovação do Projeto de Lei nº 445/2015 (Lei do Silêncio) ou a proposição de 
um Projeto de Lei que altere a Lei nº 4.092/2008, envolvendo os aspectos relativos 
à transparência dos critérios : modificação do índice dos decibéis, do processo de 
definição dos locais de aferição e contemplação dos ruídos individuais e ruídos de 
fundo;

• Regulamentação da Lei Complementar nº 883/2014 (Lei dos Puxadinhos da Asa 
Norte); 

• Adequação da Lei Complementar nº 766/2008 (Lei dos Puxadinhos da Asa Sul) 
de modo a facilitar sua implantação, bem como disponibilizar linhas de financiamento 
para viabilizar a execução dos projetos; 

• Agilidade e desburocratização na aprovação dos projetos e liberação dos alvarás 
de construção, instalação e funcionamento do setor de alimentação fora do lar; 

• Resolução sobre o transporte público durante a madrugada (Lei do Corujão, Nº 
77/1995); 

• Revisão dos índices do ICMS sobre produtos diretamente relacionados com o setor 
de alimentação fora do lar;

• Reedição do Decreto nº 34.936/2013 de Transporte Turístico Terrestre;

• Elaboração de propostas de mudança na legislação trabalhista e tributária para 
flexibilizar, dinamizar viabilizar a cadeia produtiva do turismo.

Instituição
Responsável: Câmara de Turismo e Hospitalidade
Parceiro: Membros dos Conselhos, Fóruns e grupos de trabalho / Câmara Legislativa / 
Governo de Brasília

Recursos: Próprios / Parceiros

Fomento

Criar condições para 
ampliar e consolidar 
o desenvolvimento da 
cadeia produtiva do 
turismo e hospitalidade 
para garantir sua 
eficácia, por meio do 
incentivo aos negócios 
que se coadunem com o 
interesse público.

Atividades Relacionadas
• Negociar a ampliação, melhores condições de acesso ao crédito e taxas diferenciadas 

para o setor produtivo do turismo por meio da linha de Financiamento de 
Desenvolvimento do Turismo Regional – Fundo Constitucional de Desenvolvimento 
da Região Centro-Oeste (FCO) e demais agentes financeiros de fomento ao 
desenvolvimento sustentável a exemplo do BNDES.

• Definir estratégias de modernização e de apoio às pequenas e médias empresas com 
vistas à inovação e à competitividade.

• Identificar tendências de demandas e adequar a oferta de capacitação para o 
desenvolvimento das pequenas e médias empresas do setor.

• Estabelecer critérios para a definição de cobranças de taxas dos equipamentos e 
serviços turísticos.

• Definir em conjunto com as empresas de promoção de eventos e de receptivo 
estratégias para a oferta de produtos e serviços que garantam a permanência dos 
turistas por no mínimo mais um dia.

Instituição
Responsável: Sistema FECOMÉRCIO/DF / Câmara de Turismo e Hospitalidade
Parceiro: CONDETUR/ Sistema financeiro / Sindicatos filiados / SEBRAE

Recursos: Públicos / Próprios / Parceiros

Infraestrutura

Infraestrutura urbana 
qualificada em todas 
as cidades de Brasília, 
propiciando novos usos 
e funções dos recursos 
que atendam aos 
segmentos do turismo 
cultural, de eventos, 
gastronômico, cívico, 
rural, ecológico, esportivo, 
místico e religioso.

Atividades Relacionadas
• Mobilizar o governo para acelerar:

• Melhorias na infraestrutura pública, em especial calçamento, iluminação 
pública, transporte urbano, sinalização turística, centros de atendimento ao turista, 
policiamento;

• Infraestrutura de rede de acesso à internet gratuita em locais públicos e turísticos.

• Estruturação dos ancoradouros e serviços complementares nos atrativos turísticos 
às margens do lago com condições de acessibilidade aos equipamentos e serviços 
turísticos, atentando para as demandas dos portadores de deficiência e necessidades 
especiais; criar um sistema integrado e melhorar a gestão do transporte público;

• Incentivos à iniciativa privada para a recuperação ou instalação de novos 
equipamentos para o turismo de eventos.

• Negociar com empresários o apoio ao uso de bicicletas, criando condições de guarda e 
segurança aos usuários.

• Identificar e mapear locais que possam ser revitalizados: áreas comerciais e de lazer.

• Apoiar a elaboração do mapa turístico expandido e georreferenciado de Brasília e 
região que contemplem, além dos atrativos, os serviços turísticos.

• Assessorar o Consórcio INFRAMÉRICA no Projeto de expansão do complexo 
aeroportuário.

Instituição
Responsável: Sistema FECOMÉRCIO/DF / Câmara de Turismo e Hospitalidade
Parceiro: Governo de Brasília / Sistema financeiro / Sindicatos filiados / SEBRAE / 
Câmara de TIC

Recursos: Públicos / Próprios / Parceiros
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INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Objetivo estratégico

Promover Brasília nos âmbitos local, regional, nacional e internacional, reafirmando 
sua identidade e o sentimento de pertencimento, como também no cenário inter-
nacional, evidenciando a notoriedade e a capacidade de atração de Brasília como 
referência de modernidade e inovação.

Estudos e Pesquisas

Consolidar a 
inteligência competitiva, 
considerando as 
tendências de consumo, 
as tecnologias e as 
configurações dinâmicas 
do mercado turístico.

Atividades Relacionadas
• Construir e manter atualizado um sistema de informação do Plano, ferramenta para a 

promoção dos negócios e serviços do turismo sustentável pela coleta, análise, registro e 
organização de informações, de modo a garantir a acessibilidade, o cruzamento variado e a 
compatibilidade com outros sistemas.

• Disponibilizar informação confiável, precisa e atualizada, mediante metodologias e modelos 
de instrumentos e suportes que guardem correlação com os vários perfis de usuários.

• Apoiar pesquisas para ajustar e promover as ações do Plano:
• Conhecer a oferta e a demanda turística segmentada;
• Analisar os cadastros das empresas, equipamentos e profissionais do setor, visando 
reduzir a oferta ilegal e melhorar a qualificação da atividade turística;
• Definir critérios para formular o modelo de certificação de qualidade, eficiência e 
segurança, com ênfase na sustentabilidade, para os estabelecimentos e serviços turísticos, 
previstos na Lei nº 11.637/2007.

• Apoiar estudos para:
• Definir o conjunto de informações para orientar a atração de potenciais investidores, 
nacionais e internacionais;
• Identificar os percentuais do ICMS e ISS correspondentes às receitas geradas pelos 
bares e restaurantes de modo que se possa dimensionar e diferenciar o consumo dos 
turistas ou não residentes;
• Avaliar os atrativos por usuários e consumidores de modo que seja possível proceder a 
medidas corretivas;
• Analisar a competitividade e posição do destino.

• Apoiar a inovação, atualização e manutenção do Portal de turismo “Brasília”, com 
informação categorizada por segmentos turísticos e públicos específicos:
• Melhorar o portal web para atrair turistas;
• Melhorar a posição do website de destinos nos sites de busca; 
• Tornar o Portal web interativo;
• Formar opinião, influenciar e promover o destino Brasília e região por meio de 
ferramentas de tecnologia da informação: website, redes e mídias eletrônicas, eMobiles, 
APP;
• Sessão no website dirigida a públicos específicos;   
• Avaliação do destino online.

Instituição
Responsável: FECOMÉRCIO/DF / Câmara de Turismo e Hospitalidade
Parceiro: Sindicatos filiados / SETUL / Observatório do Turismo / Instituições de 
pesquisa / Instituições acadêmicas / Câmara de TIC

Recursos: Públicos / Próprios / Parceiros

Promoção e 
Mercado

O destino Brasília 
reposicionado como 
referência no turismo em 
decorrência da qualidade 
dos produtos e serviços 
prestados nos âmbitos 
institucional, político, 
social, econômico, 
cultural e esportivo.

Atividades Relacionadas
• Apoiar iniciativas conjuntas público-privadas para a promoção dos produtos turísticos 

em âmbito local, nacional e internacional:

• Campanha de valorização de Brasília;

• Participação em eventos de comercialização de produtos e roteiros turísticos 
divulgando a imagem de Brasília e região; 

• Experiência Braztoa”, vivência de aprendizado e negociações por meio de viagens 
de operadores aos destinos em busca de consolidar a imagem de Brasília e região;

• Identificar e promover junto com grupos específicos de consumidores 
segmentados – escolas de 2º grau, Instituições de Ensino Superior, Clubes da Melhor 
Idade, trabalhadores e jovens – o destino Brasília para incrementar o fluxo turístico 
doméstico; 

• Apoiar ações que promovam o segmento do turismo rural como estratégico para 
ampliar os postos de ocupação produtiva no meio rural e a valorização da cultura e do 
modo de vida local.

• Integrar ações que visem identificar oportunidades de captação de eventos, em âmbito 
nacional e internacional, e apoiar a viabilidade das candidaturas.

• Contribuir na concepção e operacionalização de um plano de marketing virtual ou 
e-marketing para subsidiar os meios de comunicação, agências de viagem e catálogos 
de tour operadores;

• Apoiar campanhas de combate à exploração de crianças e adolescentes na cadeia 
produtiva do turismo;

• Apoiar os projetos de gastronomia do DF promovidos pela ABRASEL/DF e 
SINDHOBAR:

• Temperando Livros;

• Festival Brasil Sabor;

• Bar em Bar.

Instituição
Responsável: Sistema FECOMÉRCIO/DF / Câmara de Turismo e Hospitalidade em 
articulação coms as entidades proponentes / Câmara de TIC
Parceiro: Sindicatos filiados / SETUR / CONDETUR / MTur/EMBRATUR / Instituições 
Acadêmicas

Recursos: Públicos / Próprios / Parceiros
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Qualificação de 
Produtos e Serviços

Aprimorar 
continuamente a 
qualidade da oferta 
turística, com inovação e 
qualificação.

Atividades Relacionadas
• Comprometer as instâncias de poder – Governos, iniciativa privada, ONGs, instituições 

de ensino, agentes do mercado – com o processo de desenvolvimento do turismo 
sustentável:

• Apoiar processos de capacitação que integre conteúdos de educação ambiental, 
patrimonial e educação para o turismo na ótica da cadeia produtiva, possibilitando a 
formação técnica de multiplicadores que propicie à população conhecer a importância 
socioeconômica da atividade turística;

• Assegurar um plano de capacitação continuado, adequado às realidades do 
mercado;

• Incentivar o empreendedorismo criativo e a qualificação dos profissionais da 
economia criativa.

• Mobilizar o empresariado do setor para integrar a produção associada à cadeia 
produtiva do turismo.

• Estruturar produtos, serviços e ferramentas de informação e comunicação capazes de 
atender a pessoas com deficiência.

• Motivar os empresários e operadores de turismo a adotarem procedimento e 
utilização: de equipamentos de segurança; de tecnologias limpas a exemplo de 
reciclagem, captação de água de chuva, energia solar nos equipamentos. Os padrões 
a cumprir fazem referência a energia utilizada, sistemas de gestão dos resíduos, 
origem da comida, métodos de transporte não contaminantes em instalações de bares, 
restaurantes, centros de convenção e eventos.

• Estabelecer padrões, normas, medidas e objetivos, que transmitam segurança ao 
consumidor e confiança na cadeia produtiva do turismo por meio da certificação.

• Apoiar a realização dos projetos da ABAV e Braztoa, em Brasília:

• Hackathon Viagem;

• Apoiar a realização dos projetos do IPHAN, em Brasília:

• Parada Internacional de Carros Alegóricos;

• Feira Internacional de Comércio.

Instituição
Responsável: Sistema FECOMÉRCIO/DF / Câmara de Turismo e Hospitalidade / IPHAN 
Parceiro: Sindicatos filiados / Governo de Brasília / Instituições acadêmicas / IMETRO

Recursos: Públicos / Próprios / Parceiros
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MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

O tempo da análise, a aferição de resultados, a correção no foco das ações e ati-
vidades, a revisão de processos, são fatores determinantes para a excelência dos 
resultados.

Tudo isso exige suporte tecnológico, humano, redes colaborativas capazes de su-
prir as demandas de um projeto de desenvolvimento sustentável.

Necessário se faz um modelo de gestão com base na cooperação e descentraliza-
ção capaz de gerar indicadores, dados, informações e conteúdos confiáveis para 
resguardar a idoneidade das instituições cooperantes, conforme estabelecido na 
Estrutura de Articulação e Gestão do Plano. 

A definição dos indicadores de informação, monitoramento e avaliação decorrerá 
do conjunto de variáveis decorrentes dos objetivos e metas a serem atingidos e das 
orientações advindas do Sistema Nacional de Turismo.

A orientação para o desenvolvimento do turismo sustentável exige a participação 
do conjunto de setores que compõem a cadeia produtiva do turismo como ele-
mento estratégico para alcançar maior efetividade na implementação de ações. 
Desse modo, faz-se necessário o conhecimento, por todos os partícipes do proces-
so, dos pressupostos, dos princípios, das diretrizes e prioridades do Plano Diretor 
de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio/DF – 2016/2020, a fim de fortalecer, em 
seu sentido pleno, o movimento focado em “Contribuir para a inovação, expansão 
da gestão, produtos e serviços de modo a transformar Brasília em destino turístico 
competitivo, com padrão de excelência, mantendo a qualidade de vida dos seus 
cidadãos, repercutindo na região”.

NECESSÁRIO SE FAZ UM MODELO DE GESTÃO COM 
BASE NA COOPERAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

CAPAZ DE GERAR INDICADORES, DADOS, 
INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS CONFIÁVEIS PARA 
RESGUARDAR A IDONEIDADE DAS INSTITUIÇÕES 
COOPERANTES, CONFORME ESTABELECIDO NA 

ESTRUTURA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO DO PLANO. 
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“Brasília está na rota dos 
grandes investidores nacionais 

e internacionais. Existem grupos 
interessados em aproveitar a renda 

per capita elevada da população 
brasiliense, a posição geográfica 

privilegiada da cidade e o alto 
índice de desenvolvimento humano 

presente no Distrito Federal. Mas 
para viabilizar esses investimentos 
é preciso mais do que apresentar 

vantagens competitivas. É preciso 
formular projetos, definir diretrizes 
claras e, o mais importante, criar as 
condições necessárias para que os 

empreendimentos saiam do papel.” 

Adelmir Santana
Presidente da Fecomério-DF
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ANEXO 1 - CONSELHO NACIONAL DE TURISMO

Entidades privadas
ABAV Associação Brasileira de Agências de Viagens 
ABBTUR Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo 
ABCMI  Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade 
ABEAR Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
ABEOC  Associação Brasileira de Empresas de Eventos 
ABETA Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 
ABIH Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 
ABOTTC Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos Culturais
ABR Associação Brasileira de Resorts 
ABRACAMPING Associação Brasileira de Campismo 
ABRACCEF Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras 
ABRAJET Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 
ABRARJ  Associação Brasileira de Revistas e Jornais
ABRASEL  Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
ABRASTUR Associação Brasileira de Turismo Social 
ABRATURR Associação Brasileira de Turismo Rural 
ABREMAR  Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos 
ABRESI  Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo
AMPRO  Associação de Marketing Promocional 
ANTTUR Associação Nacional de Transportadores de Turismo, Fretamento e 
Agências de Viagens que Operam com Veículos Próprios 
BITO Associação Brasileira de Turismo Receptivo Internacional
BRAZTOA Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 
CBC&VB Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux 
CNC  Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
CNM Confederação Nacional dos Municípios
CNTur Confederação Nacional do Turismo
CONTRATUH Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 
FBAJ Federação Brasileira dos Albergues da Juventude 
FENACTUR Federação Nacional de Turismo 
FENAGTUR Federação Nacional dos Guias de Turismo 
FBHA Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação 
FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil
Fórum Nacional dos Cursos Superiores de Turismo e Hotelaria Jurema 
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SINDEPAT Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas 
UBRAFE União Brasileira dos Promotores de Feiras 
ANSEDITUR Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo 
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Representação pública

MTur Ministério do Turismo
EMBRATUR Instituto Brasileiro de Turismo
Casa Civil da Presidência da República 
Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados
FORNATUR Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 
ANAC  Agência Nacional de Aviação Civil 
BNB Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CAIXA Caixa Econômica Federal 
INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
MCidades Ministério das Cidades 
MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 
MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
ME Ministério do Esporte 
MF Ministério da Fazenda 
MI Ministério da Integração Nacional 
MinC Ministério da Cultura
MJ Ministério da Justiça 
MMA Ministério do Meio Ambiente
MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
MRE Ministério das Relações Exteriores
MT Ministério dos Transportes
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
SAC Secretaria de Aviação Civil 
SEP Secretaria de Portos
SUFRAMA Superintendência da Zona Franca de Manaus

Câmaras temáticas

Câmara de financiamento e investimento

Câmara de infraestrutura

Câmara de legislação

Câmara de negociações internacionais de serviços turísticos

Câmara de promoção e apoio à comercialização

Câmara de qualificação profissional

Câmara de regionalização

Câmara de segmentação

Câmara de turismo sustentável e infância

ANEXO 2 - CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO E HOSPITALIDADE CNC

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais do Distrito Federal

Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e 
Eventos do Distrito Federal 

Sindicato das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos do 
Distrito Federal

Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal

Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Distrito Federal

Sindicato das Empresas Vídeo Locadoras do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal

Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas, Gêneros Alimentícios, Frutas e Verduras, Flores e 
Plantas de Brasília

Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de Brasília

Sindicato do Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria e Livraria do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico e Fotográfico do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal

Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal

Sindicato dos Comissionários e Consignatários do Distrito Federal

Sindicato dos Fotógrafos Profissionais e Autônomos do Distrito Federal

Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Distrito Federal

Sindicato dos Proprietários de Auto Escolas do Distrito Federal

Sindicato dos Salões de Barbeiros e Cabeleireiros para Homens e Institutos de Beleza e Cabeleireiros de 
Senhoras do Distrito Federal
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ANEXO 3 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO DO DISTRITO FEDERAL (CONDETUR)

ABARE Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo
ABAV Associação Brasileira de Agências de Viagens
ABBTUR Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo 
ABCMI Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade
ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
ABIH Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
ABRASEL Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
ACDF Associação Comercial do Distrito Federal 
ADVB/DF Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil do Distrito Federal
BRCVB  Brasília e Região Convention & Visitors Bureaux
CET-UnB Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília
FECOMÉRCIO Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal
FETRATUH Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
FIBRA Federação das Indústrias de Brasília
Fórum das Instituições de Ensino Superior
RURALTUR Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SINDETUR Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal
SINDEVENTOS Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos do Distrito Federal
SINDGTUR/DF  Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal
SINDHOBAR Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília

Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Estado da Cultura

Secretaria de Estado da Fazenda

Secretaria de Estado de Mobilidade

Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos

Assessoria Internacional do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria de Estado de Educação

Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais

 ANEXO 4 - CÓDIGO DE MUNDIAL DE ÉTICA DO TURISMO 13

Nós, Membros da Organização Mundial do Turismo (OMT), representantes da indústria turística 
mundial, delegados dos Estados, territórios, empresas, instituições e organismos reunidos em 
Assembléia Geral, em Santiago do Chile, em 01 de outubro de 1999:

Reafirmando os objetivos enunciados no artigo 3º dos Estatutos da Organização Mundial do Turismo, e 
conscientes do papel “decisivo e central”, reconhecido a esta Organização pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 
na promoção e desenvolvimento do turismo, visando contribuir para a expansão econômica, a compreensão 
internacional, a paz e a prosperidade dos países, bem como para o respeito universal e a observância dos direitos 
do homem e das liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;

Profundamente convencidos de que, por permitir contatos diretos, espontâneos e imediatos entre 
homens e mulheres de culturas e modos de vida diferentes, o turismo representa uma força viva a serviço 
da paz, bem como um fator de amizade e compreensão entre os povos do mundo;

Atendo-nos aos princípios encaminhados para conciliar de forma sustentável a proteção ambiental, 
o desenvolvimento econômico e a luta contra a pobreza, como a formulada pelas Nações Unidas, em 1992, 
quando da “Cimeira da Terra”, no Rio de Janeiro, expressada no Programa de Ação 21, adotado naquela ocasião;

Tomando em consideração o crescimento rápido e contínuo, não só passado como o previsível, da 
atividade turística, resultante de motivações de lazer, negócios, cultura, religião ou saúde, e que produz 
poderosos efeitos, positivos e negativos, no meio ambiente, na economia e na sociedade dos países 
emissores e receptores de fluxos turísticos, nas comunidades locais e populações autóctones e nas relações 
e trocas internacionais;

Tendo por finalidade promover um turismo responsável e sustentável, acessível a todos, no exercício 
do direito que qualquer pessoa tem de utilizar o seu tempo livre em lazer ou viagens e no respeito pelas 
escolhas sociais de todos os povos;

Persuadidos de que a indústria turística mundial, no seu conjunto, tem muito a ganhar ao desenvolver-se 
num meio que favoreça a economia de mercado, a empresa privada e a liberdade de comércio, permitindo-
lhe otimizar os seus efeitos benéficos em termos de criação de atividade e empregos;

Intimamente convencidos de que respeitados alguns princípios e observadas certas regras, um turismo 
responsável e sustentável não resulta incompatível com a crescente liberação das condições reinantes 
no comércio de serviços e ao abrigo das quais operam as empresas deste setor, sendo possível, neste 
domínio, conciliar a economia e ecologia, ambiente e desenvolvimento, e abertura às trocas internacionais 
e proteção das identidades sociais e culturais;

Considerando que neste processo todos os agentes do desenvolvimento turístico – administrações 
nacionais, regionais e locais, empresas, associações profissionais, trabalhadores do setor, organizações não 
governamentais e outros organismos da indústria turística – bem como as comunidades receptoras, os órgãos 
de informação e os próprios turistas, exercem responsabilidades diferenciadas, mas interdependentes, 
na valorização individual e social do turismo, e que a identificação dos direitos e deveres de cada um 
contribuirá para a realização deste objetivo;

Interessados em promover uma verdadeira colaboração entre os setores públicos e privados do 
desenvolvimento turístico, conforme a Organização Mundial do Turismo vem executando, com base na 
Resolução 364 (XII) adotada pela Assembléia Geral de 1997, Istambul, e desejando ver uma associação e 
uma cooperação da mesma natureza estender-se, de modo aberto e equilibrado, às relações entre países 
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emissores e receptores e seus respectivos setores turísticos;
Expressando a nossa vontade de dar continuidade às Declarações de Manila de 1980 sobre o turismo 

mundial e de 1997 sobre o impacto do Turismo na sociedade, bem como da Carta do Turismo e do Código 
do Turista, adotados em Sofia, em 1985, sob a égide da OMT;

Mas, estimando que estes instrumentos devem ser complementados por um conjunto de princípios 
interdependentes na sua interpretação e aplicação, com base nos quais os atores do desenvolvimento 
turístico deveriam reger a sua conduta no limiar do século 21;

Utilizando para efeitos do presente instrumento as definições e classificações aplicáveis às viagens e em 
especial as noções de “visitante”, “turista” e “turismo”, adotadas pela Conferência Internacional de Ottawa, 
realizada de 24 a 28 de junho de 1991, e aprovadas em 1993, pela Comissão de Estatística das Nações 
Unidas em sua 27a Sessão;

Fazendo referência nominal aos seguintes instrumentos:
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948;
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966;
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Públicos, de 16 de dezembro de 1966;
Convenção de Varsóvia, sobre o transporte aéreo, de 12 de outubro de 1929;
Convenção Internacional da Aviação Civil de Chicago de 7 de dezembro de 1944, bem como às 
Convenções de Tóquio, Haia e Montreal com ela relacionadas;
Convenção sobre as facilidades alfandegárias para o turismo, de 4 de julho de 1954 e o Protocolo 
associado;
Convenção sobre a proteção do patrimônio cultural e natural mundial, de 23 de novembro de 1972;
Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial, de 10 de outubro de 1980;
Resolução da 6a Assembléia Geral da OMT (Sofia) adotando a Carta do Turismo e o Código do 
Turista de 26 de setembro de 1985;
Convenção relativa aos Direitos da Criança, de 26 de janeiro de 1990;
Resolução da 9a Assembléia Geral da OMT (Buenos Aires) relativa às matérias de facilidades das 
viagens e segurança dos turistas, de 4 de outubro de 1991;
Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 13 de junho de 1992;
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, de 15 de abril de 1994;
Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 6 de janeiro de 1995;
 Resolução da 11a  Assembléia Geral da OMT (Cairo) sobre a prevenção do turismo sexual organizado, 
de 22 de outubro de 1995;
Declaração de Estocolmo contra a exploração sexual de crianças com fins comerciais, de 29 de 
agosto de 1996;
Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais do Turismo, de 22 de maio de 1997;
Convenções e recomendações adotadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 
matéria de convenções coletivas, de proibição do trabalho forçado e do trabalho infantil, de defesa 
dos direitos dos povos autóctones, de igualdade de tratamento e de não discriminação no trabalho;

Afirmamos o direito ao turismo e à liberdade dos deslocamentos turísticos;
Expressamos a nossa vontade em promover uma ordem turística mundial, eqüitativa, responsável 

e sustentável, em benefício mútuo de todos os setores da sociedade, num contexto de uma economia 

internacional aberta e liberalizada, e
Proclamamos solenemente com esse objetivo os princípios do Código Mundial de Ética do Turismo.

PRINCÍPIOS

CÓDIGO MUNDIAL DE ÉTICA DO TURISMO
1 - CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO PARA A COMPREENSÃO E O RESPEITO MÚTUO ENTRE HOMENS 

E SOCIEDADES
1.1 A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns à humanidade, num espírito de tolerância e 

de respeito pela diversidade das crenças religiosas, filosóficas e morais são ao mesmo tempo fundamento 
e conseqüência de um turismo responsável. Os agentes do desenvolvimento e os próprios turistas devem 
ter em conta as tradições e práticas sociais e culturais de todos os povos, incluindo as das minorias e 
populações autóctones, reconhecendo a sua riqueza.

1.2 As atividades turísticas devem conduzir-se em harmonia com as especificidades e tradições das 
regiões e países receptores, observando suas leis, seus usos e costumes.

1.3 As comunidades receptoras de turistas, por um lado, e os agentes profissionais locais, por outro, 
devem aprender a conhecer e a respeitar os turistas que os visitam, e informarem-se sobre os seus modos 
de vida, gostos e expectativas. A educação e a formação ministradas aos profissionais contribuem para um 
acolhimento hospitaleiro dos turistas.

1.4 As autoridades públicas têm por missão assegurar a proteção dos turistas e visitantes, bem como 
dos seus bens. Neste sentido, devem conceder especial atenção à segurança dos turistas estrangeiros, 
devido a sua particular vulnerabilidade. Assim devem disponibilizar meios específicos de informação, 
prevenção, proteção, seguro e assistência específica que corresponda às suas necessidades. Os atentados, 
agressões, raptos ou ameaças visando os turistas ou os trabalhadores da indústria turística, bem como as 
destruições voluntárias de instalações turísticas ou de elementos do patrimônio cultural ou natural, devem 
ser severamente condenadas e reprimidas, em conformidade com as respectivas legislações nacionais.

1.5 Os turistas e visitantes devem evitar, quando de seus deslocamentos, praticar atos criminosos ou 
considerados delituosos pelas leis do país visitado, bem como comportamentos considerados chocantes 
ou que firam as populações locais, ou ainda suscetíveis de atentar contra o meio ambiente local. Eles, 
também, devem abster-se de todo o tráfico de drogas, armas, antiguidades, espécies protegidas, bem 
como de produtos ou substâncias perigosas ou proibidas pelas legislações nacionais.

1.6 Os turistas e visitantes têm a responsabilidade de obterem informações, antes mesmo da sua partida, 
sobre as características dos países que pretendem visitar. Devem, ainda, ter consciência dos riscos em 
matéria de saúde e segurança inerentes a todo deslocamento para fora do seu meio habitual, e ter um 
comportamento de modo a minimizar estes riscos.

2 - TURISMO, INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO
2.1 O turismo, atividade geralmente associada ao repouso, à diversão, ao desporto, ao acesso à cultura 

e à natureza, deve ser concebido e praticado como meio privilegiado de desenvolvimento individual e 
coletivo. Praticado com a necessária abertura de espírito, constitui-se em um fator insubstituível de auto-
educação, de tolerância mútua e de aprendizagem das diferenças legítimas entre povos e culturas, e da 
sua diversidade.

2.2 As atividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens e mulheres, devem tender a 
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promover os direitos humanos e, especialmente, os particulares direitos dos grupos mais vulneráveis, 
especificamente as crianças, os idosos, os deficientes, as minorias étnicas e os povos autóctones.

2.3 A exploração dos seres humanos sob todas as suas formas, principalmente sexual, e especialmente 
no caso das crianças, vai contra os objetivos fundamentais do turismo e constitui a sua própria negação. 
Portanto, e em conformidade com o Direito Internacional, ela deve ser rigorosamente combatida com a 
cooperação de todos os Estados envolvidos e sancionadas sem concessões pelas legislações nacionais, 
quer dos países visitados, quer dos países de origem dos atores desses atos, mesmo quando estes são 
executados no estrangeiro.

2.4 Os deslocamentos por motivo de religião, de saúde, de educação e de intercâmbios culturais ou 
lingüísticos constituem formas particularmente interessantes de turismo que merecem ser encorajadas.

2.5 A introdução do conteúdo relativo ao valor dos intercâmbios turísticos, dos seus benefícios 
econômicos, sociais e culturais, e também dos seus riscos, deve ser incentivada nos programas de educação.

3 - O TURISMO, FATOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3.1 É dever de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento turístico salvaguardar o ambiente e os 

recursos naturais, na perspectiva de um crescimento econômico sadio, contínuo e sustentável, capaz de 
satisfazer eqüitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e futuras.

3.2. Todos os tipos de desenvolvimento turístico que permitam economizar os recursos naturais raros 
e preciosos, principalmente a água e a energia, e que venham a evitar, na medida do possível, a produção 
de dejetos, devem ser privilegiados e encorajados pelas autoridades públicas nacionais, regionais e locais.

3.3 Deve ser equacionada a distribuição no tempo e no espaço dos fluxos de turistas e de visitantes, 
especialmente a que resulta das licenças de férias e das férias escolares, e buscar-se um melhor equilíbrio 
na freqüência, de forma a reduzir a pressão da atividade turística sobre o meio ambiente e a aumentar o 
seu impacto benéfico na indústria turística e na economia local.

3.4 As infra-estruturas devem estar concebidas e as atividades turísticas programadas de forma a 
que seja protegido o patrimônio natural constituído pelos ecossistemas e a biodiversidade, e que sejam 
preservadas as espécies ameaçadas da fauna e da flora selvagens. Os agentes do desenvolvimento turístico, 
principalmente os profissionais, devem permitir que lhes sejam impostas limitações ou obstáculos às suas 
atividades quando elas sejam exercidas em zonas particularmente sensíveis: regiões desérticas, polares ou 
de altas montanhas, zonas costeiras, florestas tropicais ou zonas úmidas, propícias à criação de parques 
naturais ou reservas protegidas.

3.5 O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de turismo especialmente 
enriquecedoras e valorizadoras, sempre que respeitem o patrimônio natural e as populações locais se 
ajustem à capacidade de carga dos locais turísticos.

4 - O TURISMO, FATOR DE APROVEITAMENTO E ENRIQUECIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DA HUMANIDADE 

4.1 Os recursos turísticos pertencem ao patrimônio comum da humanidade. As comunidades dos 
territórios onde eles se situam têm, face a eles, direitos e obrigações especiais. 

4.2 As políticas e atividades turísticas serão desenvolvidas respeitando o patrimônio artístico, 
arqueológico e cultural, que devem ser preservados e transmitidos às gerações futuras. Uma atenção 
especial deve ser concedida à preservação e restauração dos monumentos, santuários e museus, bem 
como de locais históricos e arqueológicos, que devem estar abertos à freqüência turística. Deve ser 

encorajado o acesso do público aos bens e monumentos culturais privados, respeitando-se os direitos dos 
seus proprietários, bem como aos templos religiosos, sem prejudicar as necessidades de culto. 

4.3 Os recursos obtidos pela freqüência dos locais e monumentos culturais devem ser empregados, 
pelo menos em parte, preferencialmente, na manutenção, salvaguarda, valorização e enriquecimento 
desse patrimônio. 

4.4 A atividade turística deve ser concebida de forma a permitir a sobrevivência e o desenvolvimento de 
produções culturais e artesanais tradicionais, bem como do folclore, e que não provoque a sua padronização 
e empobrecimento. 

5 - O TURISMO, ATIVIDADE BENÉFICA PARA OS PAÍSES E PARA AS COMUNIDADES DE DESTINO 
5.1 As populações e comunidades locais devem estar associadas às atividades turísticas e participar 

eqüitativamente nos benefícios econômicos, sociais e culturais que geram, e sobretudo na criação de 
empregos diretos ou indiretos resultantes. 

5.2 As políticas turísticas devem ser conduzidas de tal forma que contribuam para a melhoria do nível 
de vida das populações das regiões visitadas e respondam às suas necessidades A concepção urbanística 
e arquitetônica e o modo de exploração das estâncias e alojamentos turísticos devem visar a sua melhor 
integração no contexto econômico e social local. Em caso de igualdade de competências, deve ser dada 
prioridade à contratação de mão-de-obra local. 

5.3 Uma particular atenção deve ser dada aos problemas específicos das zonas costeiras e aos territórios 
insulares, bem como às zonas rurais e serranas, frágeis, onde o turismo representa, muitas vezes, uma das 
raras oportunidades de desenvolvimento face ao declínio das tradicionais atividades econômicas. 

5.4 Os profissionais do turismo, especialmente os investidores, devem, conforme regulamentação 
estabelecida pelas autoridades públicas, proceder a estudos sobre o impacto dos seus projetos de 
desenvolvimento em relação ao entorno e aos meios naturais existentes. Devem, da mesma forma, prestar 
informações quanto ao seus futuros programas e aos impactos previstos, com a maior transparência e 
objetividade requerida, abrindo-se ao diálogo, nessas matérias, com as populações interessadas.

6 - OBRIGAÇÕES DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
6.1 Os agentes profissionais do turismo têm por obrigação fornecer aos turistas uma informação objetiva 

e sincera sobre os destinos, as condições de viagem, de receptivo e de estadia. Devem ainda assegurar 
uma transparência perfeita das cláusulas dos contratos propostos aos seus clientes, tanto no que se refere 
a sua natureza, preço e qualidade dos serviços que se comprometem a fornecer, como das contrapartidas 
financeiras que lhes incumbem em caso de ruptura unilateral, por sua parte, dos referidos contratos.

6.2 Os profissionais do turismo, quando lhes couber, irão dar assistência, em cooperação com as 
autoridades públicas, quanto à segurança, prevenção de acidentes, proteção sanitária e higiene alimentar 
dos que recorrerem aos seus serviços. Zelarão pela existência de sistemas de seguro e de assistência 
apropriados. Da mesma forma, aceitam a obrigação de prestar contas, segundo as modalidades previstas 
nas regulamentações nacionais e, se necessário, pagar uma indenização eqüitativa no caso do não 
cumprimento de suas obrigações contratuais.

6.3 Os profissionais do turismo, enquanto deles depender, contribuirão para o pleno desenvolvimento 
cultural e espiritual dos turistas e permitirão o exercício de suas práticas religiosas durante os deslocamentos.

6.4 As autoridades públicas dos Estados de origem e dos países de destino, em coordenação com os 
profissionais interessados e suas associações, zelarão pelo estabelecimento de mecanismos necessários 
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ao repatriamento dos turistas, no caso do não cumprimento das empresas organizadoras de suas viagens.
6.5 Os Governos têm o direito – e o dever –, especialmente em caso de crise, de informar aos seus 

cidadãos das condições difíceis e mesmo dos perigos que eles possam encontrar, por ocasião de seus 
deslocamentos ao exterior. No entanto, incube-lhes fornecer tais informações sem prejudicar, de forma 
injustificada ou exagerada, a indústria turística dos países receptores de fluxos turísticos e os interesses 
dos seus próprios operadores. O conteúdo de eventuais avisos deve, portanto, ser previamente discutido 
com as autoridades dos países de destino e com os profissionais interessados. As recomendações que 
sejam formuladas serão estritamente proporcionais à gravidade real das situações e limitadas às zonas 
geográficas onde a insegurança estiver comprovada; Estas recomendações devem ser atenuadas ou 
anuladas logo que o retorno à normalidade o permitir. 

6.6 A imprensa, sobretudo a imprensa especializada em turismo, e os outros meios de comunicação, 
incluindo os modernos meios de comunicação eletrônica, devem fornecer uma informação honesta 
e equilibrada sobre os acontecimentos e situações suscetíveis de influência na freqüência turística. 
Igualmente, devem ter por missão o fornecimento de indicações precisas e fiáveis aos consumidores de 
serviços turísticos. As novas tecnologias de comunicação e o comércio eletrônico devem ser desenvolvidos 
e utilizados para esse fim, não devendo, de forma alguma, assim como a imprensa e os outros meios de 
comunicação, incentivar o turismo sexual. 

7 - DIREITO DO TURISMO 
7.1 A possibilidade de acesso direto e pessoal à descoberta das riquezas de nosso mundo constituirá 

um direito aberto, igualmente, a todos os habitantes do planeta. A participação cada vez mais ampla no 
turismo nacional e internacional deve ser considerada como uma das melhores expressões possíveis do 
crescimento contínuo do tempo livre, e não deve ser dificultada.

7.2 O direito ao turismo para todos deve ser visto como conseqüência ao direito ao descanso e aos 
tempos livres, e, em particular, a uma razoável limitação da duração do trabalho e licenças periódicas 
pagas, conforme é garantido no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no artigo 7.1 do 
Pacto Internacional relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

7.3 O turismo social, sobretudo o turismo associativo que permite o acesso da maioria dos cidadãos ao 
lazer, às viagens e às férias, deverá ser desenvolvido com o apoio das autoridades públicas.

7.4 O turismo das famílias, dos jovens e estudantes, das pessoas idosas e dos deficientes deverá ser 
encorajado e facilitado.

8 - LIBERDADE DO DESLOCAMENTO TURÍSTICO 
8.1 Os turistas e visitantes se beneficiarão, respeitando-se o Direito Internacional e as legislações 

nacionais, da liberdade de circulação, quer no interior do seu país, quer de um Estado para outro, em 
conformidade com o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; e poderão ter acesso às 
zonas de trânsito e de estada, bem como aos locais turísticos e culturais, sem exageradas formalidades e 
sem discriminações.

8.2 Os turistas e visitantes devem ter reconhecida a faculdade de utilizar todos os meios de comunicação 
disponíveis, interiores ou exteriores, devem beneficiar-se de um pronto e fácil acesso aos serviços 
administrativos judiciários e de saúde locais, bem como ao livre contato com as autoridades consulares do 
seu país de origem, em conformidade com as convenções diplomáticas vigentes.

8.3 Os turistas e visitantes serão beneficiados com os mesmos direitos dos cidadãos do país visitado 

quanto à confidencialidade dos dados e informações pessoais que lhes respeitem, sobretudo as 
armazenadas sob forma eletrônica.

8.4 Os procedimentos administrativos do cruzamento de fronteira, estabelecidos pelos Estados ou 
resultantes de acordos internacionais, como os vistos, ou as formalidades sanitárias e alfandegárias, 
devem ser adaptados de modo a facilitar ao máximo a liberdade de viajar e o acesso do maior número 
de pessoas ao turismo internacional. Os acordos entre grupos de países visando harmonizar e simplificar 
tais procedimentos devem ser encorajados. Os impostos e os encargos específicos que punam a indústria 
turística e atentem contra a sua competitividade turística, devem ser progressivamente eliminados ou 
reduzidos.

8.5 Desde que a situação econômica dos países de origem o permita, os turistas devem dispor do 
crédito de divisas conversíveis necessário aos seus deslocamentos.

9 - DIREITO DOS TRABALHADORES E DOS EMPRESÁRIOS DA INDÚSTRIA TURÍSTICA 
9.1 Os direitos fundamentais dos trabalhadores assalariados e autônomos da indústria turística e das 

atividades afins devem ser assegurados pelas administrações, quer dos Estados de origem, quer dos países 
de destino, com especial atenção, tendo em vista as limitações específicas vinculadas à sazonalidade da 
sua atividade, à dimensão global de sua indústria e à flexibilidade muitas vezes imposta pela natureza do 
seu trabalho.

9.2 Os trabalhadores assalariados e autônomos da indústria turística e das atividades afins têm o direito 
e o dever de adquirir uma formação ajustada, inicial e contínua. A eles será assegurada uma proteção 
social adequada e a precariedade do emprego deve ser limitada ao máximo possível. Deverá ser proposto 
aos trabalhadores sazonais do setor um estatuto especial, visando a sua proteção social. 

9.3 Toda pessoa física e jurídica, sempre que demonstrarem possuir as disposições e qualificações 
necessárias, devem ter reconhecido o direito de desenvolver uma atividade profissional no âmbito do 
turismo, de acordo com a legislação nacional vigente. Os empresários e os investidores – especialmente 
das pequenas e médias empresas – devem ter reconhecido o livre acesso ao setor turístico com um mínimo 
de restrições legais ou administrativas.

9.4 As trocas de experiência oferecidas aos quadros de trabalhadores de diferentes países, assalariados 
ou não, contribuem para o desenvolvimento da indústria turística mundial. Assim, devem ser incentivadas 
sempre que possível, de acordo com as legislações nacionais e as convenções internacionais aplicáveis.

9.5 Fator insubstituível de solidariedade no desenvolvimento e de dinamismo nas trocas internacionais, 
as empresas multinacionais da indústria turística não devem abusar das situações de posição dominante 
que por vezes detêm. Estas devem evitar tornarem-se modelos culturais e sociais artificialmente impostos 
às comunidades receptoras de fluxos turísticos. Em troca da liberdade de investir e operar comercialmente, 
que lhes deve ser plenamente reconhecida, devem comprometer-se com o desenvolvimento local, evitando, 
pelo repatriamento excessivo dos seus benefícios ou pelas importações induzidas, reduzir a contribuição 
que dão às economias de onde estão instaladas.

9.6 A colaboração e o estabelecimento de relações equilibradas entre empresas dos países emissores e 
receptores contribuem para o desenvolvimento sustentável do turismo e para uma distribuição eqüitativa 
dos benefícios do seu crescimento.

10 - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO MUNDIAL DE ÉTICA DO TURISMO  
10.1 Os setores públicos e privados do desenvolvimento turístico cooperaram na aplicação dos presentes 
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princípios e devem zelar pelo controle da sua efetivação.
10.2 Os agentes do desenvolvimento turístico reconheceram o papel dos organismos internacionais, na 

primeira linha a Organização Mundial do Turismo, e das organizações não governamentais competentes 
em matéria de promoção e desenvolvimento do turismo, na proteção dos direitos humanos, do meio 
ambiente e da saúde, respeitando os princípios gerais do Direito Internacional.

10.3 Os mesmos agentes manifestam a intenção de submeter, para efeitos de conciliação, os litígios 
relativos à aplicação ou interpretação do Código Mundial de Ética do Turismo a um terceiro organismo 
imparcial denominado: Comitê Mundial de Ética do Turismo.

 
Anexo 5 – Declaração Universal dos Direitos da Água

Em 22 de março de 1992 a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial da Água, 
publicando um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água. 

1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada 
cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos olhos de todos. 

2. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser 
humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 
agricultura. 

3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. 
Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. 

4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes 
devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a 
Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos 
começam. 

5. A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos 
sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para 
com as gerações presentes e futuras. 

6. A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela 
é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. 

7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização 
deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento 
ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. 

8. A utilização da água implica respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem 
ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. 

9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de 
ordem econômica, sanitária e social. 

10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 
distribuição desigual sobre a Terra.

Anexo 6 – Ofício do FONATUR ao Sr. Ministro de Estado do Turismo
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Anexo 7 – Ofício nº 05/2016 – Sec. EX/CONDETUR/SAT/DF ao Sr. Governador

Brasília, 09 de maio de 2016. 

Exmo. Sr. Governador, 
Face às diversas dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo do turismo do Distrito Federal, vimos 

respeitosamente solicitar Vossa intervenção no sentido de buscar alternativas para sanar as questões 
abaixo relacionadas pelo turístico: 

1. Intensificar a ação do Executivo para aprovação do Projeto de Lei nº 445/2015 (Lei do Silêncio) de 
autoria do Deputado Ricardo Vale ou a proposição de um Projeto de Lei que altere Lei nº 4.092/2008, 
envolvendo aspectos como: alteração dos decibéis, critérios mais transparentes no processo de aferição, 
definição dos locais de aferição e contemplação dos ruídos individuais como ruídos de fundo, entre 
outros; 

2. Apresentar a contribuição da cadeia produtiva do turismo, por segmento, para a arrecadação de 
impostos do Distrito Federal com vistas ao fortalecimento das políticas públicas de turismo; 

3. Food Trucks. Regulamentação da Lei nº 5.627/2016 referente aos  Food Trucks no DF, com início 
imediato da fiscalização e proibição total da concessão de uso ou autorização de funcionamento até a 
devida adequação dos mesmos à referida Lei; 

4. Regulamentação da Lei Complementar nº 883/2014 (Lei dos Puxadinhos da Asa Norte) e imediata 
aplicação e execução daquilo que não precisa ser regulamentado; 

5. Adequação da Lei Complementar nº 766/2008 (Lei dos Puxadinhos da Asa Sul) de modo a facilitar 
sua implantação, bem como disponibilização de linhas de financiamento para viabilizar a execução dos 
projetos; 

6. Agilidade e desburocratização para aprovação dos projetos e liberação dos alvarás de construção, 
instalação e funcionamento do setor de alimentação fora do lar; 

7. Resolução definitiva sobre o transporte público durante a madrugada (Lei do Corujão, nº 77/1995); 

8. Suspensão das fiscalizações referentes às reivindicações acima mencionadas até que o Grupo de 
Trabalho do GDF, responsável por esta pauta, ouvindo o setor produtivo, chegue a um bom termo entre 
as partes. Em se voltando a fiscalização, que seja feita fora do horário de atendimento direto ao cliente, 
de forma educativa, menos punitiva; 

9. Revisão dos índices do ICMS sobre produtos diretamente relacionados ao setor de alimentação fora 
do lar, tendo em vista que no DF é muito superior ao praticado em outros Estados; 

10. Atendimento diferenciado no DETRAN para realização de emplacamentos dos veículos destinados 
à locação; 

11. Atendimento diferenciado no DFTRANS para realização de emplacamentos dos veículos destinados 
ao turismo; 

12. Disponibilização de um bolsão de estacionamento, próximo ao Estádio Mané Garrincha, para veículos 
destinados ao atendimento dos turistas nos moldes da OAB-DF; 

13. Reedição do Decreto nº 34936/2013 de Transporte Turístico Terrestre; 

14. Investimento na captação de eventos nacionais e internacionais para o Destino Brasília; 

15. Sensibilização do Governo para reduzir o ISS das agências de turismo e criação de linhas de 
financiamento subsidiadas pelo banco oficial do DF para o setor de agenciamento de viagens; 

16. Liberação de Emendas Parlamentares captadas pelas entidades do Grupo Promoção de Brasília de 
acordo com o planejamento estratégico apresentado no Condetur-DF;  

17. Edição de novo Decreto do Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal (FITUR). 

18. Edição de nova Lei para ampliação da base de arrecadação do FITUR.  

Na certeza do urgente atendimento às nossas reivindicações, agradecemos a atenção de Vossa 
Excelência e abertura do diálogo com o nosso setor. 

Atenciosamente, 

JAIME RECENA  
Presidente 
Condetur-DF 

Assinam
ABIH Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
ABARE Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo
ABAV Associação Brasileira de Agências de Viagens
ABBTUR Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo
ABCMI Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade
ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
ABRASEL Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
ACDF Associação Comercial do Distrito Federal
ADVB Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
CET-UnB Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília
BRCVB Brasília e Região Convention & Visitors Bureaux
FECOMÉRCIO Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF
FETRATUH Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 
FIBRA Federação das Indústrias de Brasília
Fórum das Instituições de Ensino Superior 
RURALTUR Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SINDETUR Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal
SINDEVENTOS Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e 
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Distrito Federal 
SINDGTUR Sindicato dos Guias de Turismo
SINDHOBAR Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília

FRANCISCO MAIA FARIAS 
Presidente de Honra 
Condetur-DF
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