ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas em segunda
convocação, na sala de reuniões do CONDETUR, localizada no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães - Ala Norte, 1º andar, Brasília-DF, se fizeram presentes os seguintes conselheiros
para a 61ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito
Federal – CONDETUR/DF: o senhor Jaime Recena, Presidente do CONDETUR/DF, a senhora
Caetana Franarin, Subsecretária de Produtos e Políticas de Turismo da Secretaria Adjunta de
Turismo - SAT; a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representando a ABCMI/DF; a
senhora Adriana Pinto, representando a ABIH/DF; o senhor Yoshihiro Karashima,
representando o BRCVB; o senhor Luiz Carlos Spiller Pena, representando o CET/UNB; o
senhor Francisco Maia Farias, representando o FECOMÉRCIO; o senhor Fernando Bezerra
da Silva, representando o FECOMÉRCIO; a senhora Nathália Hallack Fabrino, representando
o SEBRAE/DF; o senhor Ésio Avante da Silva, representando o SINDEVENTOS; a senhora Leda
Simone da Costa Alves, representando o SINDEVENTOS; o senhor Jael Antônio da Silva,
representando o SINDHOBAR/DF; o senhor Vinicius Renner, representando a ASSINTER; o
senhor Ivan Martins de Siqueira, representando a Secretaria de Estado da Fazenda; o senhor
Luciano Abreu, representando a Secretaria Adjunta de Relações Institucionais; a senhora
Aurilene de Sousa, representando a Secretaria de Estado de Economia; o senhor Rossini Dias
de Souza, representando a SEF; o senhor Marcos Antônio da Silva, representando a
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; a senhora Núbia Jane
Freire Vieira, representando a Secretaria de Educação; a senhora Carmen Lucia Carmona,
representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos; e os
representantes da Secretaria Adjunta de Turismo, a senhora Elisângela Barros Silva - Chefe
de Gabinete, a senhora Maria Auxiliadora Montandon, o senhor Sandro Cunha, a senhora
Mariana. Braga, a senhora Márcia Lemos, a senhora Bruna Neiva, a senhora Rayane Ruas,
a senhora Taiane Nina, a senhora Fernanda Curiá, o senhor Leonardo Brant, a senhora
Jucimar Aparecida Mattos das Chagas, e a senhora Cláudia Lourenço Ferreira. Com a
palavra, o presidente Jaime Recena cumprimentando a todos, em seguida solicitou a
inversão da pauta para que o senhor Rossini, Subsecretário da Secretaria de Fazenda do DF,
responsável pelos processos de concessões das PPP´s ministrasse a palestra. Informou
também que a aprovação da Ata ficará para a próxima reunião em virtude de problemas com
o servidor da Secretaria, impossibilitando encontrar o arquivo da Ata. Comunicou que a
nomeação de substituição a Secretária Leila, sairá esta semana, portanto, o presidente será
o Secretário de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, e como Secretário Adjunto de Turismo,
será indicada a senhora Caetana Franarin. Após os informes, o presidente passou a palavra
ao senhor Rossini que proferiu a palestra. Em seguida, passou palavra à senhora Caetana
Franarin agradecendo a confiança do Secretário Jaime em indicá-la como Secretária Adjunta,

e conta com o apoio do Trade. “Em relação aos projetos, alguns tiveram que ser executados
por nossos técnicos por não termos recursos, como o projeto de Turismo Cívico e conseguimos
parceria de várias Secretarias de Estado, e o projeto está indo muito bem. Quanto aos
projetos que estão vinculados ao acordo de cooperação internacional - UNESCO temos: ”
Walking Tour e Bike Tour, que está em fase final, com a entrega do mapa de roteiros
autoguiados de Brasília; a Pesquisa de Perfil e Satisfação e Metodologia de Fluxo está na fase
de contratação da empresa. Em relação aos dados obtidos pela pesquisa realizada no evento
8º Fórum Mundial da Água são eles: Primeiramente, a pesquisa foi realizada por Voluntários
do Portal do Voluntariado pelo Projeto Embaixadores do Turismo. Candidataram-se para
atuar no projeto 177 voluntários, os quais foram selecionados trinta, sendo doze para
atuarem no Receptivo e dezoito na Pesquisa. A pesquisa teve o propósito de identificar
características como: perfil, fluxo de público, gasto médio e satisfação dos visitantes em
relação ao evento. O formulário foi desenvolvido em português, inglês e espanhol para
retratar informações a respeito dos turistas e participantes, bem como sua satisfação com
serviços e equipamentos ofertados. Tais informações possibilitaram avaliação da cidade
enquanto sede Fórum Mundial da Água e balizarão futuras tomadas de decisões quanto às
políticas para o setor de Turismo de Eventos em Brasília. Foram realizadas 1.068 entrevistas
no período de 19 a 23 de março de 2018. Além da aplicação de pesquisa direta, foi realizada
uma coleta de informações junto à Hotelaria, relativa à ocupação hoteleira e tarifa média
praticada para o período. Participaram do levantamento 27 hotéis, no total de 5.396 leitos,
que representam 20,18% dos leitos disponíveis na hotelaria tradicional do Distrito Federal. E
uma coleta de dados junto à Inframérica com informações de embarque, desembarque,
número de voos regulares e fretados no Aeroporto Internacional de Brasília, de 15 a 25 de
março. Dos 1.068 entrevistados, 63% eram brasileiros e 37% estrangeiros. A maior parte dos
turistas brasileiros veio dos Estados de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Bahia. A maior parte dos turistas estrangeiros entrevistados era proveniente de Portugal
(7,47%), Senegal (6,19%), França e Japão (4,9%) e Coréia e Estados Unidos (3,87%).
Identificou-se que os participantes do evento eram em sua maioria adultos com idade entre
32 a 60 anos (69,1%). Os turistas entrevistados, além de participar do evento, indicaram
interesse em conhecer os atrativos turísticos (11,45%), em usufruir da gastronomia da cidade
(11,79%) e em visitar os shoppings (11,41%). O título de Patrimônio Mundial da Humanidade
é conhecido por 57% dos entrevistados. Essa pesquisa foi essencial para avaliarmos os
eventos de grande porte e aperfeiçoarmos para os próximos eventos. Em relação à ação de
Nova York – Turismo criativo, a Secretaria através de Edital, abriu inscrições para designers
interessados em participar da ação de promoção de Brasília, no espaço dedicado ao Brasil
na feira Wanted Design, no período de 19 a 22 de maio. Essa feira é uma plataforma de
discussão de novos projetos e tendências do design e conta com mais de 600 mil visitantes
dos cinco continentes. Vai colocar os produtos brasileiros, com os melhores produtos,
designers criativos do mundo. Esta será uma grande oportunidade para os designers
brasilienses, concluiu a Subsecretária Caetana Franarin. Com a palavra o senhor Delfim:
“Quando a secretaria resolver implantar esses programas de turismo para o Distrito Federal,
seria muito importante que chamassem o CONDETUR para contribuir no processo, não
queremos nos meter na metodologia usada por vocês, mas o conteúdo é importante para o
Setor, até porque é interesse do Setor e isso não ocorre. ” Em resposta, a subsecretária vai
passar trabalho final para o Trade ter conhecimento do processo. Com a palavra o

presidente, passando para o item assuntos gerais: A Secretaria fará uma ação de promoção
– 1ª Mostra do Designer brasiliense/Distrito Criativo no período de 05 a 7 de junho no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães. Fomos procurados pela Associação dos Portadores de
Síndrome de Down para fazermos uma capacitação, para inseri-los no trabalho. Outra
informação fornecida aos presentes, quanto ao material promocional que está pronto e será
disponibilizado para o Trade. Não havendo nada mais a ser tratado, à reunião foi encerrada.

Jaime Recena
Presidente do CONDETUR/DF

