ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, na
Sala Modulável M-13, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
localizada no SDC, lote 5, ala norte, em Brasília, fizeram-se presentes os
seguintes membros para a Décima Reunião Ordinária do Conselho de
Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF: o senhor
Plínio Rabello, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis –
ABIH/DF; o senhor Newton Garcia, representando a Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor Jaime Recena,
representando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes –
ABRASEL/DF; o senhor Ítalo Oliveira Mendes, representando a Associação
Brasileira dos Bacharéis em Turismo – ABBTUR/DF; a senhora Beatriz
Guimarães Borges, representando a Associação Brasiliense de Agências de
Receptivo – ABARE/DF; o senhor Tiago Tavares, representando a Associação
Comercial do Distrito Federal – ACDF; o senhor Delfim Almeida, representando
o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau; a senhora Maria Inês Ávila,
representando o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal –
RURALTUR/DF; a senhora Damares Barreto, representando o Sindicato dos
Guias de Turismo do DF – SINDGTUR/DF; a senhora Aparecida Vieira,
representando o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa –
SEBRAE/DF; o senhor Fábio de Carvalho, representando a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – Fecomércio/DF; o
senhor Domingos Spezia, 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
Jacques Pena, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico do DF; o senhor Gilbert Santos Lima, representando a Secretaria
de Estado de Governo do DF; o senhor Leonardo Hernandes, representando a
Secretaria de Estado de Cultura do DF; a senhora Wanessa Miguel,
representando a Secretaria de Estado de Esporte do DF; o senhor José Wilson
da Silva, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do DF; o senhor Marcelo Alvim, representando a Secretaria de
Estado de Fazenda do DF; o senhor Eduardo Lopes, representando a
Secretaria de Estado de Trabalho do DF; a senhora Flávia Melo, representando
a Secretaria de Estado de Transportes do DF; o senhor Luís Otávio Rocha
Neves, Presidente do Condetur/DF, e o senhor Felipe Bezerra de Lima,
Suplente do 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: Meyre France, Janaína Vieira, Ariadne
Bittencourt; os senhores Diretores: Jucimar Aparecida e Valéria Carvalho e o
senhor Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Bruno
Ceratti; os senhores Lelia Abreu e Luiz Carlos, representando o
SINDEVENTOS/DF; a senhora Ieda Costa, representando o segmento da
Melhor Idade no DF; além dos senhores Luiz Spiller, e Maria José Paes
Landim. O senhor Secretário de Turismo do DF e presidente do Condetur/DF,
Luís Otávio da Rocha Neves deu início à reunião, agradecendo a presença de

todos e passou ao primeiro assunto referente a I – Apresentação de projetos
de interesse turístico em desenvolvimento nas seguintes instituições:
Convention Bureau, ABRASEL, SINDHOBAR, SEBRAE e CET/UnB.
Nenhum representante do SINDHOBAR compareceu, para apresentar os
projetos em desenvolvimento no âmbito da entidade e o representante da
ABRASEL/DF e do CET/UnB pediu que suas instituições apresentassem na
reunião ordinária de dezembro, o que foi aprovado pelo Presidente do
Conselho. O representante do Convention Bureau apresentou que:
• O Convention Bureau não trabalha apenas com Brasília, mas com toda a
Região Integrada de Desenvolvimento do DF – RIDE;
• É o terceiro Convention mais antigo do Brasil;
• Tem como missão o fomento à atividade turística, captando e apoiando
a realização de eventos;
• O 1º Convention criado no mundo foi o de Detroit, em 1896;
• O Brasil tem, aproximadamente, 200 Conventions Bureau;
• Até os anos 1990, as companhias aéreas faziam, também, o trabalho de
captação de eventos e promoção dos destinos;
• As receitas do Convention são divididas em 1) fixas (room tax e
mantenedores); 2) eventuais (emendas parlamentares e convênios);
• A arrecadação atual do Convention não é o suficiente para execução de
suas atividades;
• Foram, em média, captados 5 eventos por mês em 2010;
• Em 2011 já foram captados 60 eventos;
• É necessário que haja eventos culturais permanentes ocorrendo em
paralelo aos grandes eventos técnico-científicos para aumentar o tempo
médio de permanência do turista na cidade.
O Secretário de Turismo questionou o quantitativo de 60 eventos captados em
2011, pois, mesmo sendo membro do Conselho Curador do órgão, não teve
informações sobre este quantitativo de captações. Delfim Almeida reconheceu
que o relacionamento com os membros do Conselho Curador deve melhorar e
informou que o Convention possui uma listagem destes 60 eventos. Otávio
Neves sugeriu que cada captação fosse noticiada por meio do Boletim
Eletrônico do Convention. Delfim Almeida informou que preparará um material
com informações sobre os eventos captados e que apresentará na próxima
reunião do Conselho.
Leonardo Hernandes ressaltou a necessidade de se captar, também, grandes
eventos culturais para a Arena Multiuso (Estádio Nacional) e para o Teatro
Nacional. Informou a iniciativa da Secretaria de Cultura em participar de
eventos internacionais de música para tentar captá-los para Brasília.
Hernandes informou, ainda, que:
• A Secretaria de Cultura lançará um edital para agendamento de eventos
em seus próprios para garantir a construção de um calendário de
eventos permanente;
• Deseja realizar uma parceria com a Secretaria de Turismo para
captação de grandes eventos culturais;

• Estão sendo investidos, em 2011, R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de reais) na cultura local, sendo, deste total, R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões) serão investidos em divulgação;
• É necessário que sejam realizados estudos e pesquisas em cultura para
subsidiar as decisões da Secretaria de Cultura, por exemplo, em relação
à captação de eventos;
• Foram destinados, por meio do Fundo de Assistência à Cultura – FAC,
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para estudos e pesquisas que
podem ser utilizados, inclusive, em pesquisas em turismo. Não houve,
dentre as entidades que candidataram projetos a esta rubrica, nenhuma
habilitada para execução;
• Foram destinados, por meio do Fundo de Assistência à Cultura – FAC,
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para captação de
eventos. Não houve, dentre as entidades que candidataram projetos a
esta rubrica, nenhuma habilitada para execução;
Otávio Neves pediu que fosse enviado à Setur/DF quais os projetos na área de
turismo que podem ser financiados por meio do FAC.
Delfim Almeida lembrou que, em 2010, houve uma tentativa de que parte do
set de filmagem de três filmes sobre o rock nacional fosse lotado em Brasília.
Fábio de Carvalho informou que uma das maiores feiras de atacado foi
realizada em 2003 em Brasília, mas que, atualmente, ela não pode mais ser
realizada na cidade, pois o Pavilhão de Exposições não possui mais os
requisitos necessários para sediá-la. Otávio Neves disse que tem interesse que
a feira volte a ser realizada em Brasília. Fábio de Carvalho convidou, então, o
Secretário de Turismo e demais entidades do Condetur/DF envolvidas para
participar das próximas reuniões que envolverão as tratativas de captação
deste evento.
Em seguida, Aparecida Vieira apresentou os projetos em andamento no âmbito
do SEBRAE/DF. Ela informou que:
• Turismo é prioridade para o SEBRAE/DF;
• Foram realizadas mais de 130 palestras na Feira do Empreendedor,
todas com alto índice de participação;
• Faz parte da missão do SEBRAE/DF o fomento ao desenvolvimento
sustentável e à competitividade das microempresas;
• Alguns trabalhos relevantes: DF Empreendedor, GEOR, Brasil Central;
• Alguns parceiros: ABIH, ABAV, ABRASEL, Fundação Getúlio Vargas –
FGV, Confederação Nacional do Turismo – CNTUR e Secretaria de
Turismo do DF – Setur/DF;
• Resultados esperados com o projeto de turismo do SEBRAE/DF:
aumento das notas do índice de competitividade do destino Brasília;
• Ações
pró–turismo
desenvolvidas:
Missão
Internacional
de
Benchmarking à África do Sul, estudos e pesquisas, seminários,
consultorias, guias, roadshows, catálogo de produção associada, etc.

Além disso, Aparecida pediu pauta para apresentação dos resultados do
“Estudo de Oportunidades de Investimentos para o Turismo no DF”.
Eduardo Lopes lembrou que a 1ª turma do projeto Qualificopa será formada dia
28 de outubro e a segunda no dia 22 de dezembro. Dentre os profissionais
formados: camareiras, garçons, webdesigners, vendedores, etc.
Em seguida, o Secretário de Turismo passou à discussão do segundo item da
pauta referente à II – Apresentação da pesquisa Codeplan/IPEA: “Emprego
do Turismo no DF e o Papel da Mão-de-obra Ocupada”. A senhora Patrícia
Morita, coordenadora do projeto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
– IPEA, informou que:
• Foram utilizadas como fontes: RAIS, CAGED e PNAD;
• Foi elaborado um coeficiente para que, das atividades que compõem a
matriz insumo-produto do turismo, fosse extraído, de fato, qual a
participação do turismo na geração de renda;
• É grande a participação de cultura, lazer e transporte no quantitativo de
postos de trabalho nas atividades características do turismo;
• De 2002 para 2010, as atividades de auxiliar de transporte e alimentação
foram as que mais aumentaram os números de postos de trabalho no
DF.
Além destas informações, Patrícia Morita apresentou várias outras que estão
contidas no material que foi entregue a todos os Conselheiros e no sítio do
IPEA WWW.ipea.gov.br.
Em seguida, o Secretário passou à discussão do terceiro item da pauta
referente a III – Validação dos encaminhamentos propostos no relatório do
Seminário “Juntos pelo Lago Paranoá”. O Secretário de Turismo leu os
encaminhamentos e informou que foi criado, no âmbito da Secretaria de Estado
de Governo, um comitê exclusivo para tratar das questões pertinentes ao Lago
Paranoá. Ariadne Bittencourt, informou que houve uma reunião com a ABARE
onde ficou acordado que não é necessário a criação de uma Câmara Temática
no Condetur/DF para debater as questões sobre a utilização do Lago Paranoá,
tendo em vista a criação deste comitê. Beatriz Guimarães informou que as
questões serão debatidas no Grupo de Trabalho do Plano de Gerenciamento
Costeiro do Lago Paranoá, constituído por instituições públicas, liderado pela
Secretaria de Estado de Governo e que abre espaço para convidados. Ariadne
Bittencourt ressaltou que a ABARE será uma das instituições convidadas para
os debates. Os encaminhamentos deste grupo de trabalho serão também
apresentados na Câmara Temática de Competitividade. Todos os demais
encaminhamentos foram aprovados por unanimidade.
Em seguida, o Secretário passou à discussão do quarto item da pauta referente
a IV – Apresentação da “Carta Turismo no DF aproximando culturas”. O
Secretário informou que a Carta foi redigida com base na carta “Turismo
aproximando culturas”, apresentada na abertura da Semana do Turismo, na
Câmara dos Deputados. O propósito era demonstrar aos Conselheiros que
todas as sugestões de eixos de atuação propostos pelo Ministério do Turismo

já estavam contemplados nas ações executadas pela Setur/DF o que, de
acordo com o Secretário, reflete um alinhamento às políticas nacionais de
desenvolvimento do turismo. A Carta foi entregue a todos os conselheiros para
leitura.
Em seguida, o Secretário passou à discussão do quinto item da pauta referente
a V – Apresentação da minuta do texto da Política de Turismo do Distrito
Federal e deliberação sobre encaminhamentos. Otávio Neves apresentou a
minuta do texto e informou que será convocada uma reunião extraordinária em
novembro para validação. Otávio Neves pediu que eventuais sugestões sobre
o texto fossem encaminhadas à Secretaria-Executiva do Condetur/DF até o
prazo máximo de 14 de outubro para que pudesse ser enviado à Câmara
Legislativa o mais rapidamente possível.
Em seguida, o Secretário passou à discussão do sexto item da pauta referente
a VI – Assuntos Gerais. Ariadne Bittencourt falou sobre o processo de
implantação do Observatório do Turismo. Foi realizado um chamamento
público para apresentação de propostas e, com base em critérios de
pontuação, o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília
ganhou a concorrência para implantação do Observatório. Janaína Vieira falou
sobre a participação da Setur/DF na Feira das Américas da ABAV e pediu que
todos os interessados em participar enviassem seus dados pessoais à Diretoria
de Publicidade e Promoção da Subsecretaria de Marketing e Eventos. Otávio
Neves falou sobre a captação do Congresso Brasileiro de Cardiologia, sobre a
reestruturação orgânica da Setur/DF e anunciou que as seguintes instituições
foram excluídas do Condetur/DF em decorrência do excesso de número de
faltas: 1) Associação Brasileira das Empresas de Eventos – ABEOC; 2)
Secretaria de Estado de Obras e 3) Secretaria de Estado de Educação. As
referidas exclusões foram executadas com base no disposto no Art. 11, inciso
III do Regimento Interno do Condetur/DF. Newton Garcia divulgou o “Seminário
Meios Complementares de Hospedagem”. Delfim Almeida parebenizou o
Secretário de Turismo por dar continuidade a projetos que foram iniciados na
gestão anterior, tais como a Política de Turismo e o Observatório do Turismo.
Otávio Neves informou, ainda, que o Centro de Atendimento ao Turista – CAT
do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek será inaugurado na segunda
quinzena de outubro e que será lançada uma campanha de divulgação do
destino Brasília ainda do mês de outubro, com veiculações em Brasília e em
outros estados. Questionado sobre a data de inauguração da Torre de TV
Digital, Otávio Neves informou que a previsão é de que ela seja inaugurada em
dezembro.
Na sequência, sem mais nenhum assunto a tratar, o Secretário de Turismo
agradeceu a presença de todos, encerrando a décima primeira reunião
ordinária do Condetur, da qual lavrei a presente ata, que segue assinada por
mim, Felipe Lima
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