Os quatro “componentes” que constituem o programa PROCIDADES estão divididos em quatro áreas de interesse prioritárias: 1) Desenvolvimento Institucional Estratégico; 2) Programa de Atração de
Investimentos; 3) Desenvolvimento empresarial nas ADE’s; 4) Urbanismo e Infraestrutura nas ADE’s;
No eixo recuperação do PRO- DF, o olhar da SDE se volta para o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal no intuito de ofertar possibilidades de solução às empresas
beneficiadas pelo programa que não conseguiram, por motivos justificáveis, concluir satisfatoriamente sua participação no PRO-DF.
Este programa teve duas fases que ficaram conhecidas como PRO- DF e PRO- DF II, cada uma delas com leis específicas que as amparavam. O PRO- DF, contudo, foi fulminado por uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, deixando empresas signatárias daquele programa em situação de desamparo jurídico. A reformulação dos programas pretende, entre outros objetivos, resgatar os

empreendimentos

prejudicados pela ADIN.
No eixo economia do futuro temos a possibilidade de explorar o grande potencial intelectual disponível em Brasília, haja vista o maior número de mestres e doutores por habitantes do país, conforme já
mencionado. O advento do projeto BIOTIC abre portas para o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, aceleradoras, incubadoras e todo o ecossistema necessário para tornar Brasília a capital da tecnologia.
Neste sentido, as parcerias são imprescindíveis para o sucesso da iniciativa. Por isso, a SDE conta com parceiros como o SEBRAE, a FECOMERCIO e FIBRA para fazer da tecnologia algo que traga benefício
a toda a população e não apenas ao setor acadêmico.
Para o ciclo dos quatro anos, de 2020 a 2023, espera- se que possa ser mitigado o nível de desemprego que assola o Distrito Federal, que possamos transformar a base de nossa economia para depender
mais do setor privado e menos do setor público e que o estado possa compreender a dinâmica da economia privada e atue como seu facilitador e não mais como empecilho.

INDICADORES DE IMPACTO
CÓDIGO

NOME

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE DE REFERÊNCIA

DATA DE REFERÊNCIA

PERIODICIDADE

FONTE

II1

TAXA DE DESEMPREGO NO DF

PERCENTUAL

18,30

12/2018

SEMESTRAL

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO DA CODEPLAN

II19

ÍNDICE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - IDECOM

PERCENTUAL

1,40

4/2019

TRIMESTRAL

CODEPLAN

OBJETIVO
O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO TORNAR BRASÍLIA A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE DESTINO TURÍSTICO PARA BRASILIENSES, BRASILEIROS E ESTRANGEIROS POTENCIALIZANDO OS ATRATIVOS EXISTENTES
E EXPANDINDO OS ATIVOS TURÍSTICOS DA REGIÃO.
UNIDADE RESPONSÁVEL: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - SETUR
CARACTERIZAÇÃO
Ao longo dos anos, o Turismo não esteve dentre as políticas governamentais prioritárias. O baixo investimento estatal no setor, como também nas áreas de cultura e lazer, contribuiu no fato da cidade
não figurar entre as mais atrativas do Brasil. Esse cenário de escassez de recursos públicos, a falta de uma política de promoção segmentada do Distrito Federal como destino turístico, a não execução de projetos no
Fundo de Fomento á Indústria do Turismo do Distrito Federal – FITUR ocasionaram diversos problemas atuais.
PROBLEMAS
• Baixo número e sucateamento dos Centros de Atendimentos a Turistas – CAT’s;
• Falta de conservação e uso de tecnologias sustentáveis nos bens e equipamentos turísticos;
• Baixo investimento nas cadeias produtivas;
• Baixa oferta de transporte público coletivo que atenda os principais pontos turísticos da cidade;
• Falta de informação sobre os vários atrativos Turísticos do DF e Região do Entorno, restringindo o acesso ao potencial das atividades turísticas do Estado.

Devido ao elevado quantitativo de atrativos turísticos e suas respectivas magnitudes estruturais, os custos incidentes de gestão, manutenção e operacionalização restam por elevadíssimos, por vezes
insuficientes ou incompatíveis aos investimentos e disponibilidade financeira do Estado, o que acarreta na ineficácia e deficiência no funcionamento dos mesmos.
Além disso, como outros centros urbanos brasileiros, Brasília tem graves problemas sociais que podem ficar explícitos aos visitantes como moradores de ruas e flanelinhas nas áreas centrais, além do
excesso de depredações e pichações nas edificações urbanas.
O baixo número de profissionais bilíngües em lojas e comércios no Aeroporto Internacional de Brasília, principal porta de entrada de estrangeiros, nos atrativos turísticos e nos serviços de transporte
(taxi e ônibus) podem comprometer a receptividade dos visitantes estrangeiros.
Assim, é um papel desafiador enfrentar os problemas existentes e lançar novos olhos para o Distrito Federal.
OPORTUNIDADES
Aproveitar Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade e “Brasília Cidade Criativa do Design”, título das Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), e utilizar
essa referência de modernidade arquitetônica e inovação, os grandes espaços verdes para visitação e descanso, com jardins e gramados, o clima de Brasília que favorece as atividades ao ar livre, as pessoas que
viajam para eventos, negócios ou questões políticas e sua grande variedade de opções de gastronomia, compras, rede hoteleira, atividades culturais, exposições e vida noturna é facilitar sua identificação e imagem
com um destino turístico, inclusive aos próprios moradores da região.
Para usufruir desse grande potencial turístico e manter forte a correlação com o setor econômico (impacto em 52 setores da economia) como grande multiplicador de produção, visto que, o aumento
das atividades relacionadas ao turismo (alojamento, agência de viagem, transporte, aluguel de transporte, auxiliar de transporte, alimentação, cultura e lazer) favorecem outros setores com grande capacidade de
multiplicação de empregos, é necessário que o poder público posicione a cidade como referência no Turismo através da qualidade dos produtos e serviços prestados no âmbito institucional, político, social, econômico
e cultural.
O entendimento do Turismo como política pública integradora e inclusiva considerando todas as especificidades da região e o trabalho em conjunto com empreendedores, profissionais e pesquisadores
do setor, da Indústria e da Economia Criativa, instituições de fomento ao desenvolvimento, bem como técnicos dos diversos órgãos públicos e de membros da sociedade, contribuirá para elaboração de um projeto de
fortalecimento da regionalização, incentivo à inovação e promoção da sustentabilidade para o Distrito Federal e Entorno, que vise estabelecer a região em pólo nacional e internacional do turismo

cívico,

arquitetônico, de aventura, ecológico, rural, gastronômico, náutico, místico, religioso, criativo, de estudos e intercâmbio.
DESAFIOS
As formas para enfrentamento desses entraves serão a realização de ações que visem:
• A promoção da infraestrutura necessária aos atrativos turísticos (inclusive o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida);
• Implantar tecnologias e soluções que reduzam os custos operacionais e de manutenção dos equipamentos turísticos;
• Estimular projetos de sinalização turística inteligente e interativa;
• Atrair e promover eventos nacionais e internacionais;
• Fomentar o Turismo MICE;
• Implantar e ampliar os programas de stopover;
• Propor parceria com as Instituições de Ensino Públicas e Privadas, por meio de convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos de qualificação e certificação em Turismo, assim como,
cursos e palestras pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV e prospectar oportunidades de cooperação, a partir de acordos com os institutos de idiomas ligados às embaixadas de seus países com
vistas à capacitação dos atendentes dos CATs e demais colaboradores do setor;
• Realizar ações que objetivem a legalização dos prestadores de serviços (regulamentar o mercado informal) com a ampliação da base de cadastro dos prestadores de serviços turísticos no Cadastro de
Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo – CADASTUR;
• Facilitar a atração de investimentos e a ofertas de linhas de créditos para as diversas cadeias do setor, além de desenvolver novas atividades que incorporem aspectos da produção local, da cultura, da
natureza e da culinária regionais e estimular os setores mais articulados das atividades relacionadas ao Turismo e cuidar para que não fiquem impedidos de produzir por conta de estrangulamentos nas
cadeias produtivas;
• Implantar o Sistema Permanente de Pesquisa Científica e Econômica do Turismo;
• Disponibilizar plataformas digitais com informações de atrações e roteiros, inclusive auto guiados;
• Atualização do Atlas do Distrito Federal em versão interativa trilingue (português/inglês/mandarim) dentro de eixos temáticos e em plataforma virtual interativa para a disseminação do conhecimento

territorial, a divulgação de dados, a atualização de informações e a melhor divulgação de Brasília para parceiros nacionais e internacionais;
Além disso, a Secretaria de Turismo coordenará e desenvolverá atividades que visem reconhecer e fortalecer o artesanato brasilense através da geração de oportunidades de trabalho e renda, o
aproveitamento das vocações regionais, a preservação das culturas locais, através da formação de mentalidade empreendedora e a capacitação voltadas às soluções competitivas e sustentáveis, promovendo a
profissionalização, o fortalecimento da cadeia produtiva e a comercialização dos produtos artesanais brasilienses.
A divulgação de todo esse potencial turístico brasiliense será feito por meio da elaboração do Plano de Marketing Turístico através de um planejamento conciso, alicerçado em metodologia sólida e
construído a partir da análise rigorosa da realidade, incorporando informações técnicas qualitativas e precisas para a formulação das alternativas estratégicas e operacionais, direcionadas a atender as necessidades e
os desejos do mercado nacional e internacional.
RESULTADOS ESPERADOS
Os principais resultados esperados são que o DF se torne um dos destinos mais procurados para viajar dentre os estados brasileiros, inclusive figurando entre as três cidades brasileiras melhores
colocadas no ranking do International Congress and Convention Association – ICCA, contribuindo para a geração de emprego e renda e, conseqüentemente, o aumento da participação do Turismo no PIB do Estado.

METAS 2020 - 2023
M202 - PARTICIPAR DE 05 FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ANUALMENTE (SETUR)
M203 - APOIAR ANUALMENTE 50 EVENTOS PARA INCREMENTO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DF (SETUR)
M204 - REALIZAR 80 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE BRASÍLIA EM EVENTOS COM FLUXO TURÍSTICO (SETUR)
M205 - CAPTAR 10 GRANDES EVENTOS INDUTORES DE FLUXO TURÍSTICO ANUALMENTE (SETUR)
M206 - VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO DF EM 30 EVENTOS LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS POR ANO (SETUR)
M207 - IMPLEMENTAR 03 AÇÕES DO PLANO DE TURISMO CRIATIVO POR ANO (SETUR)
M209 - APOIAR, ELABORAR E PUBLICAR 02 ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE TURISMO AO ANO (SETUR)
M211 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL (SETUR)

INDICADORES
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR

IN144 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL ANUAL DE
BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR
DOS DADOS DA ICCA

UNIDADE DE MEDIDA

CLASSIFICAÇÃO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA

4

DATA DE REFERÊNCIA

12/2018

PERIODICIDADE

Anual

ÍNDICES DESEJADOS

2020

<= 3,00

2021

<= 3,00

2022

<= 3,00

2023

<= 3,00

TENDÊNCIA

FONTE

UO RESPONSÁVEL

Menor, Melhor

PUBLICAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO DO ICCA APÓS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

27101 (SETUR)

IN145 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO
PIB DO DF

IN147 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES (MEI)
NA ECONOMIA CRIATIVA DO DF

PERCENTUAL

PERCENTUAL

2.2

14.1

12/2016

12/2016

Anual

Anual

2020

>= 2,50

2021

>= 4,00

2022

>= 7,00

2023

>= 10,00

2020

>= 14,40

2021

>= 14,90

2022

>= 15,50

2023

>= 16,00

Maior, Melhor

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL CODEPLAN

27101 (SETUR)

Maior, Melhor

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL CODEPLAN

27101 (SETUR)

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALCANCE DO OBJETIVO
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS:
AN10242 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO (SETUR)
AN103 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS - CATS (SETUR)
AN185 - IMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS (SETUR)
AN189 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DA “POLÍTICA DE PROMOÇÃO SEGMENTADA DO DISTRITO FEDERAL COMO DESTINO TURÍSTICO” (SETUR)
AN195 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTÍMULO À CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO COM CENTROS DE EXPOSIÇÕES (SETUR)
AN203 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CRIATIVO NO DF (PLANO DE TURISMO CRIATIVO) (SETUR)

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1758 - REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3074 - MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO
3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
3854 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV
4199 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS

OBJETIVO
O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL NA CIDADE SÍNTESE DO FUTURO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E/OU
TECNOLÓGICAS E DA INOVAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAP
CARACTERIZAÇÃO
O Distrito Federal não possui competitividade necessária para atrair novos investimentos ao setor produtivo. A melhoria do ambiente de negócios é condição primordial para que se obtenha um nível de
atratividade superior às demais Unidades da Federação do País. Vivemos em um mundo global em que o processo de desenvolvimento econômico depende cada vez mais da capacidade das regiões de promover
desenvolvimento baseado em novas tecnologias. Diante dessa premissa é importante que o Distrito Federal crie condições para promover um ambiente propício com recursos humanos, tecnológicos e mercadológicos
favoráveis a esse processo de desenvolvimento.
PROBLEMAS
• Baixa cultura do cidadão brasiliense para o empreendedorismo;
• Apesar de grande diversidade de mestres e doutores há baixa adesão desse contingente a iniciativas de empreendedorismo e inovação.
• Cultura de vocação para o serviço público muito acentuado;
• Baixa capacidade do setor produtivo do Distrito Federal;
• Baixa absorção tecnológica do setor produtivo.
OPORTUNIDADES
• Recursos orçamentários garantido em lei, disponíveis, sem contingenciamento ;
• Ambiente no Distrito Federal favorável para o desenvolvimento Científico e Tecnológico;
• Ecossistema de inovação internacional aquecido;
• Marco Legal da Inovação;
• Bom relacionamento e parceiras com órgãos do Governo Federal;
• Parceira com a Biotic S/A, Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e outros órgãos do GDF;
• Sistema de ciência e tecnologia do Distrito Federal consolidado;

