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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 

CONDETUR/DF 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às dezesseis 
horas, na Sala M-12 do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado 
no SDC, lote 5, em Brasília, fizeram-se presentes os seguintes conselheiros 
para a Décima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do 
Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF: o senhor Newton Garcia, 
representando a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – 
ADVB/DF; o senhor Ítalo Oliveira Mendes, representando a Associação 
Brasileira dos Bacharéis em Turismo – ABBTUR/DF; o senhor Rodrigo Freire, 
representando a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes – 
ABRASEL/DF; o senhor Carlos Vasconcelos, representando a Associação 
Brasileira de Bachareis em Turismo – ABBTUR/DF; o senhor Edmilson 
Figueiredo, representando a Associação Brasiliense das Agências de 
Receptivo – ABARE; o senhor Yoshihiro Karashima, representando o Brasília e 
Região Convention & Visitors Bureau; a senhora Aparecida Vieira, 
representando o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – 
SEBRAE/DF; o senhor Francisco Maia Farias, representando a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – Fecomércio/DF; o 
senhor Clayton Machado, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Distrito Federal; o senhor Neio Campos, representando o 
Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o 
senhor Álvaro Quaglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino 
Superior do DF; o senhor João Batista Nogueira, representando o Sindicato 
das Empresas de Turismo do DF – SINDETUR/DF; o senhor Luiz Carlos, 
representando o Sindicato das Empresas de Produção e Montagem de Feiras, 
Congresso e Eventos do DF – SINDEVENTOS; o senhor Miguel Ribeiro, 
representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF; o senhor José Wilson 
da Silva, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano; a 
senhora Wanessa Miguel, representando a Secretaria de Esporte do DF; o 
senhor José Agmar de Sousa, representando a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento do DF; a senhora Veruska Lima e Silva, 
representando a Secretaria de Estado de Trabalho do DF; a senhora Luciana 
Giffoni, representando a Secretaria de Estado de Transporte do DF; o senhor 
Luís Otávio Rocha Neves, presidente do Condetur/DF, e o senhor Geraldo 
Lima Bentes, Secretário-Executivo do Condetur/DF, representando a Secretaria 
de Estado de Turismo do DF. Além dos conselheiros, estavam presentes os 
senhores Subsecretários da Setur/DF: Ariádne Bittencourt e Júlio Menegotto; 
os senhores Diretores da Setur/DF: Felipe Lima e Valéria Carvalho, o senhor 
Assessor Especial Bruno Giovanni, a senhora Chefe de Assessoria Deniza 
Gurgel. Também se fizeram presentes os senhores Sharlene Araújo, Lelia 
Malta, Yhury Oliveira, Maria Auxiliadora Fernandes e, pelo CET/UnB, os 
senhores: Luiz Spiller, Karen Basso, Sandra Fernandes e Isabela Machado; 
além do Sr. Delfim Almeida, do BRC&VB. O senhor Secretário de Estado de 
Turismo do DF e Presidente do Condetur/DF, Otávio Neves deu início à 
reunião, agradecendo a presença de todos e se desculpou por ter que se 
ausentar em decorrência do falecimento da filha da servidora da Secretaria de 
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Turismo Patrícia Campos. Geraldo Bentes, então, deu início à discussão do 
primeiro item da pauta referente à: I – Apresentação da ABIH e SINDETUR 
sobre os projetos da entidade para o desenvolvimento do turismo local. O 
SINDETUR pediu que a apresentação fosse transferida para a reunião 
ordinária subsequente e a ABIH não compareceu à reunião. 

Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do segundo 
item da pauta referente à II - Apresentação do andamento dos trabalhos do 
Observatório do Turismo. Neio Campos explicou que: 

 As informações sobre o turismo não são de propriedade de um setor, 
seja ele público ou privado. Ela deve ser compartilhada; 

 Conceito do Observatório: “Dispositivo de observação, coleta, 
tratamento, analise, geração e monitoramento de dados. Instrumento de 
suporte para o planejamento, a gestão e o monitoramento do fenômeno 
turístico destinado a subsidiar as decisões empresariais de 
investimentos e a construção de políticas publicas para o destino 
Brasília”. 

 As informações do Observatório estarão disponíveis em tempo real 
ajudando a tomada de decisões do setor publico e do setor produtivo do 
turismo; 

 As pesquisas serão de: análise e conjuntura econômica do turismo, 
análise macroambiental, estudos econômicos (atividades características 
do turismo), análise setorial, pesquisa de perfil do turista, inventário da 
oferta e pesquisa de qualificação; 

 Serão realizadas pesquisas de campo, levantamento de pesquisas já 
existentes, mineração de dados, etc. 

Em seguida, Neio Campos repassou a palavra ao Sr. Luiz Spiller, Coordenador 
do Projeto do Observatório pelo CET/UnB, que informou que: 

 Até agora, durante os seis primeiros meses de vigência do contrato do 
Observatório, foi o período de definições e construção de metodologias; 

 A partir do final deste mês, começará a entrega dos produtos; 

 Será realizada no dia 29 de junho uma reunião de esclarecimento e 
sensibilização com as Administrações Regionais para inicio do inventario 
e garantir o apoio das Administrações para sua realização;  

 É de fundamental importância a parceria entre o ator publico e privado, 
tanto no fornecimento, quanto no uso da informação do Observatório; 

 Serão realizados encontros de sensibilização entre o setor público e 
privado; 

 Pretende-se que o Observatório esteja funcionando a partir de janeiro de 
2013; 

 O Observatório será uma importante ferramenta para direcionamento de 
investimentos públicos, possibilitando verificar quais são os melhores 
caminhos de investimento no turismo. 

Em seguida, Luiz Spiller repassou a palavra à Sra. Karen Basso, do CET/UnB, 
que informou que: 
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 Mais de 100 pesquisadores estarão envolvidos no levantamento de 
dados para o inventário da oferta turística; 

 Está sendo realizado pré-teste do inventario em Brazlândia; 

 A metodologia do inventário proposta pelo Ministério do Turismo conta 
com 54 formulários de, aproximadamente, dez páginas cada. Na fase de 
revisão metodológica, ele foi adaptado pelo CET para 29 formulários 
com aproximadamente 10 páginas cada para facilitar a aplicação e a 
compreensão dos dados. 

Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do terceiro 
item da pauta referente à III – Assuntos Gerais. Geraldo Bentes informou que: 

 O texto das Políticas de Turismo foi aprovado pela Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Legislativa do DF. O texto seguirá para aprovação 
em Plenário ainda nesta semana; 

 Foi realizada a primeira reunião da Câmara Temática de Turismo e 
Cultura; 

 Captação de investimentos: 3 milhões de reais captados para o projeto 
de sinalização. A nova sinalização será implementada em três idiomas.   

o 500 mil reais para acessibilidade nos dez atrativos turísticos 
validados como prioritários para a Copa pelo Condetur; 

o 260 mil reais para as unidades móveis dos Centros de 
Atendimento ao Turista - CATs. Serão duas vans personalizadas 
para atendimento aos grandes eventos e demais demandas 
sazonais. 

 O SEBRAE/DF está organizando uma missão para o evento de 
divulgação no Chile. O Clube do Choro será a atração cultural 
apresentada no evento. 

Ariadne Bittencourt informou que houve a formalização, pela Secretaria de 
Transportes, de um comitê para discussão das questões sobe transporte 
turístico e criação de uma legislação para o transporte turístico que seja 
adequada à realidade local. 

Álvaro Quaglia reclamou que os empresários locais estão utilizando os veículos 
de comunicação para mostrar os problemas do destino Brasília. Para ele, seria 
mais interessante que estas questões fossem debatidas em âmbito 
administrativo, como no Conselho, por exemplo e não na mídia. 

Ítalo Mendes destacou uma reportagem veiculada sobre a importância do 
turismo e o crescimento do número de visitantes estrangeiros ao DF. Mendes 
anunciou, também, sua despedida temporária, pois não mais poderá participar 
das reuniões do Conselho representando a ABBTUR, tendo em vista seu 
licenciamento para assumir a Diretoria do Departamento de Estruturação, 
Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo. 

Delfim Almeida ressaltou a reportagem que saiu nesta data no jornal Correio 
Braziliense promovendo do destino Fortaleza. Delfim lembrou que Fortaleza é 
destino concorrente de Brasília em relação à captação de eventos. 
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Edmilson Figueiredo solicitou pauta na próxima reunião ordinária para debate 
de assuntos sobre o Lago Paranoá. 

Geraldo Bentes apresentou o novo Subsecretário de Infraestrutura Turística, 
Sr. Júlio Menegotto, o novo Gerente de Captação de Investimentos, Sr. Yhury 
Aguiar e a nova Chefa do Núcleo de Documentação e Memória da Secretaria 
de Turismo, Sra. Sharlene Araújo. 

Na sequência, sem mais nenhum assunto a tratar, o Secretário-Adjunto de 
Turismo agradeceu a presença de todos, encerrando a décima oitava reunião 
ordinária do Condetur, da qual lavrei a presente ata, que segue assinada por 

mim, Felipe Lima , que a secretariei e pelo Secretário-Adjunto 
de Turismo, Secretário-Executivo do Condetur/DF, Geraldo Bentes 

 que a presidiu. 


