
 

DOCUMENTO 4° FORO POLÍTICO LATINO-AMERICANO SOBRE TURISMO DE 

REUNIÕES 

O Sr. Sergio Baritussio, diretor da Fiexpo Latinoamérica, deu as boas-vindas a ministros, 

vice-ministros, prefeitos e autoridades internacionais, nacionais, provinciais, 

representantes da imprensa e participantes em geral, destacando que este fórum é 

realizado pela primeira vez e durante três anos em Santiago do Chile. 

 

Em suas palavras de boas-vindas, o Lic. Arnaldo Nardone, Diretor da Fiexpo 

Latinoamérica, agradeceu às autoridades chilenas presentes, à Subsecretária de 

Turismo, Sra. Javiera Montes, e ao Prefeito da Região Metropolitana, Sr. Claudio 

Orrego, pelo compromisso da comunidade e do governo com a indústria de reuniões, 

que foi extraordinário em todo o processo anterior ao 4° Foro e à Fiexpo. A seguir, 

Nardone comentou que, atendendo às sugestões recebidas, modificou-se o temário, 

bem como a forma de realizar este fórum, atribuindo-lhe um tom mais de debate. 

Mencionou, também, os três temas que seriam abordados: o primeiro sobre o sucesso 

de um destino quando a comunidade é envolvida; o segundo sobre a importância dos 

recursos e orçamentos, e o terceiro sobre a relevância da captação de eventos 

governamentais para o desenvolvimento de um destino de reuniões. Logo, o presidente 

da SITE (Índia), Sr. Rajeev Kohli, faria uma introdução sobre as viagens de incentivos, 

e para finalizar seriam apresentadas as conclusões do fórum ASAE/ICCA (Sociedade 

Americana de Executivos de Associações e Associação Internacional de Congressos e 

Convenções, respectivamente, nas suas siglas em inglês). 

 

Em seguida, o Prefeito da Região Metropolitana de Santiago, Sr. Claudio Orrego, dirigiu-

se aos presentes com uma saudação especial de boas-vindas. Assinalou que foi muito 

importante para o governo regional estar presente não só fisicamente, mas também na 

organização e na parte financeira da Fiexpo, e destacou que o turismo passou a fazer 

parte das prioridades da cidade de Santiago. Tanto é assim que em 2016 formou-se a 

primeira corporação público-privada de desenvolvimento turístico de Santiago, presidida 

pela máxima autoridade regional, na qual estão representados todos os municípios 

rurais e urbanos e a indústria do turismo.  

 

O Sr. Orrego também referiu-se às expectativas do governo regional no sentido de 

aprender com as boas práticas dos outros países participantes e, assim, fazer do 

turismo do país uma alavanca de desenvolvimento sustentável, gerando oportunidades 

para todos, grandes, médios e pequenos. Ao se referir à cidade de Santiago, mencionou 

suas atrações, como centros de esqui a 40 minutos de distância, os 31 vinhedos da 

região, sua oferta gastronômica e cultural, o belo ambiente natural e a segurança da 

urbe. Indicou que há um grande desafio à frente, já que apenas 34% dos estrangeiros 

que vão ao Chile passam mais de um dia em Santiago, embora a cidade ofereça de 

tudo. Junto à relevância da indústria de convenções e reuniões, mencionou os grandes 

eventos como a Maratona de Santiago, o Lollapalooza, os jogos pan-americanos de 

2023, a fórmula E de automóveis elétricos – a ser realizada no próximo ano – que são 

um grande polo de atração para a cidade.  



 

O prefeito comparou o papel do Estado ao de um diretor de orquestra que reconhece o 

talento de seus músicos públicos e privados, e consegue coordená-los para que a 

sinfonia soe bem e atraia outros a Santiago. 

 

A Sra. Javiera Montes, Subsecretária de Turismo do Chile, deu as boas-vindas aos 

presentes, salientando, em primeiro lugar, a decisão do governo regional de apoiar o 

turismo de reuniões. Manifestou que, para o governo, o turismo é uma indústria 

estratégica no desenvolvimento do país e, por isso, vem apostando com força com a 

injeção de recursos em um trabalho público-privado nos âmbitos da promoção, 

desenvolvimento de produtos e diversificação de experiências. Disse que o segmento 

do turismo de reuniões significa 14% das entradas de turistas no país e que 25% das 

divisas de turistas estrangeiros estão associadas ao turismos de negócios.  

 

Embora os recursos destinados a este segmento tenham sido aumentados em 34%, a 

Subsecretária acrescentou que era preciso continuar empenhando-se e fortalecendo o 

trabalho com os 10 Convention Bureaux que existem ao longo do país, além da Região 

Metropolitana. Convidou os participantes a construir uma experiência conjunta no 4° 

Foro, compartilhando e repetindo as experiências únicas de outros países e burôs 

presentes. O trabalho em conjunto, indicou, vai permitir que todos cresçamos e 

participemos do desenvolvimento, e acrescentou que para realizar a Fiexpo no Chile, 

feira única na América Latina, esse trabalho começou em 2015 e é coerente com o 

desafio de escalar oito posições, em nível nacional, no ranking da ICCA, e seis posições 

na área metropolitana.  

 

A seguir, a Sra. Anne Wallin Rodven, Diretora do Burô de Convenções de Oslo, membro 

do Board da ICCA de 2002 a 2007, e agraciada com o prêmio Moises Shuster 2012, 

apresentou o tópico: “Como engajar a comunidade em um trabalho conjunto para o 

desenvolvimento de um destino”, referindo-se aos benefícios que as reuniões geram 

para a consecução de outros negócios, a promoção das comunicações e investimentos 

e o desenvolvimento da educação. Acrescentou que por ser uma indústria limpa, cujos 

visitantes têm altos gastos, promove a compreensão e a colaboração mundiais. 

Mencionou que, no começo, o aparecimento de novos hotéis e centros comerciais 

trouxe o desafio de buscar outros segmentos, já que o mercado local era insuficiente 

para sua sustentabilidade, razão pela qual impulsionou-se a indústria de reuniões. Anne 

acrescentou que a organização de shows internacionais, concertos com estrelas 

mundialmente conhecidas e de grandes congressos que chegaram a Oslo contribuiu 

para o desenvolvimento do setor. 

 

A Sra. Wallin Rodven contou que está no Burô de Convenções de Oslo há 25 anos, o 

que permitiu dar continuidade ao trabalho ativo que este escritório realiza, e falou sobre 

a importância que os burôs têm para o desenvolvimento do turismo de reuniões em 

cidades e países. Assinalou que não é apenas uma questão de reunir fundos, mas que 

por meio destes escritórios cria-se um sentimento de união por uma meta comum, com 

a intenção de empurrar na mesma direção. A expositora indicou que o Burô promove a 

interação entre os diversos atores da comunidade (cientistas, médicos, indústria, 



 

políticos). Entretanto, agregou que a concorrência é muito grande em nível internacional 

e, por isso, as autoridades devem ajudar a tornar os projetos proativos quanto à 

contribuição de fundos necessários. Ao finalizar citou uma frase de Helen Keller: 

“Sozinhos pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer muito”. 

 

Javiera Montes, moderadora do Foro, comentou que a apresentação de Anne Wallin 

Rodven foi uma chamada à associatividade e ao fortalecimento dos burôs, e Miguel 

Harraca, presidente da Associação Latino-americana e do Caribe de C&VB, assinalou 

que os Convention Bureaux eram uma poderosa ferramenta de conexão entre a oferta 

e a demanda.  

 

Luis Alfredo Venero, à frente da Direção de Facilitação de Cultura Turística do Peru, 

comentou que, embora a articulação seja fundamental para o desenvolvimento da 

indústria das reuniões, a contribuição concreta do lado público nem sempre é clara. A 

Subsecretária de Turismo do Chile argumentou, então, que os Convention Bureaux 

desempenham um papel ao coordenar o trabalho público-privado, dando continuidade 

às políticas de desenvolvimento para além de um período de governança.  

 

Continuando com o debate, Benjamín Liberoff, Subsecretário de Turismo do Uruguai, 

manifestou que, na construção dos burôs, o problema é a confiança para formar visões 

de longo alcance. Acrescentou que as taxas de hotelaria são parte importante para o 

financiamento dos burôs, mas que há um setor muito mais amplo da indústria que 

também deveria contribuir. Para concluir, sugeriu a criação de trustes administrados de 

forma independente e voluntária como via de financiamento. 

 

Quanto ao caso chileno, Javiera Montes indicou que havia diferenças na forma de 

financiamento entre os burôs do país e que, mesmo contando com o apoio do governo 

com fundos de promoção, o financiamento da gestão é um ponto mais fraco. 

 

Omar Macedo, Diretor do Conselho de Promoção Turística do México, interveio no 

debate, manifestando que 80% dos recursos do Conselho que dirige provêm do imposto 

do direito de não residente, que é o que o turista estrangeiro paga quando entra no 

México. A fim de fomentar o desenvolvimento do turismo de reuniões, Macedo indicou 

que devem ser criadas políticas públicas e, ao mesmo tempo, incentivar as empresas 

privadas, além de ter incentivos para atrair as convenções, como, por exemplo, a 

isenção do pagamento de imposto (IVA) para as reuniões através dos hotéis. Macedo 

afirmou que as alianças de apoio entre países também são importantes, dando como 

exemplo o trabalho que começou a ser realizado com os países da Aliança do Pacífico, 

formada pelo Chile, Colômbia, México e Peru.   

 

A expositora Anne Wallin Rodven participou dizendo que é muito comum que os 

Convention Bureaux enfrentem o desafio de começar novamente devido às mudanças 

de governo. A experiência, portanto, indica que é preciso ter uma estratégia mais 

duradoura no tempo para poder gerar confianças em ambos os sentidos. A existência 



 

de uma estratégia de longo prazo implica assumir compromissos no tempo, o que 

confere a confiança necessária, concluiu Anne.  

 

Explicando o caso chileno, Javiera Montes afirmou que as definições do Plano de 

Marketing, financiado com recursos públicos, são tomadas em conjunto entre os setores 

público e privado. Em uma aliança com os burôs, criamos um espaço de arrecadação 

para os eventos e ainda assim as necessidades dos escritórios não são cobertas. Para 

a gestão dos burôs não há contribuição do governo central, mas fomos criando outras 

instâncias de apoio e outros instrumentos como, por exemplo, os fundos regionais. 

 

Alejandro Lastra, Secretário do Ministério de Turismo da Argentina, comentou que além 

do trabalho conjunto que for realizado por meio dos burôs, e que é fundamental, deve-

se envolver também a comunidade através do planejamento e de sua plena integração, 

mostrando-lhe os benefícios que o turismo de reuniões gera. 

 

Arnaldo Nardone participou, como representante da Associação de Centros de 

Convenções do Caribe e da América Latina, manifestando a complexidade da tarefa de 

envolver a comunidade no desenvolvimento da indústria de reuniões, que tem diversos 

atores que atuam simultânea e coordenadamente, mas também de modo casual em 

momentos determinados. Os círculos de envolvimento da comunidade são criados pela 

parte público-privada, mas têm cenários diferentes segundo o que se propõe a fazer.  

 

Por exemplo, continuou, no mercado associativo profissional, que é um dos grandes 

segmentos do mercado de reuniões, 75% dos eventos que vão escolher um destino 

precisam de um contato local que apresente uma candidatura oficial, o que nos diz que 

o negócio parte da comunidade, do doutor, do advogado, do engenheiro, do cientista 

que tem a vontade de apresentar o seu país ou cidade como candidato para um evento. 

Por isso, a comunidade tem de estar influenciada pelo trabalho público e privado. O 

problema é como levar isso adiante com eficiência para alcançar melhores resultados. 

No caso dos eventos do governo acontece a mesma coisa: a necessidade de apresentar 

uma candidatura oficial. 

 

Nardone indicou que cada destino, de acordo com sua comunidade, determina que 

mercado pode acessar. Depois de ganhar o evento, temos de saber como trabalhamos 

juntos, público e privado – envolvendo a comunidade – para que toda a cadeia de 

serviços funcione corretamente em um mercado de alta exigência. Temos de colocar o 

foco em como capacitamos a comunidade em seu conjunto a partir dos setores público 

e privado para que o destino funcione com sucesso. Para isso, os burôs precisam 

vender o destino como um todo e não só para os associados do burô.  

 

Javiera Montes comentou que no caso do Chile trabalhou-se com o conceito de 

embaixadores, ou seja, poder fazer com que os representantes das associações 

participem do desenvolvimento do turismo de reuniões, especialmente naquelas áreas 

onde o Chile tem fortalezas (mineração, astronomia, etc.).    

 



 

Mauricio Ventura, Ministro de Turismo da Costa Rica, acrescentou que é preciso ter uma 

meta comum claramente definida para poder envolver a comunidade. Muitas vezes os 

governos locais não entendem bem do que trata essa indústria e, portanto, o governo 

central, junto com o setor privado, deve se encarregar de comunicar este fenômeno já 

que, em geral, as pessoas não valorizam seus benefícios. Quando o governo investe 

para desenvolver o turismo de reuniões, nunca vai recuperar seu investimento; o que 

vai recuperar é o crescimento, o desenvolvimento, é o benefício social. 

 

Gustavo Riego, diretor executivo de Paraguay Convention & Visitors Bureau, disse que 

no seu país entenderam que o negócio nesta indústria começa localmente, 

convencendo os atores das próprias comunidades. Para dar início ao desenvolvimento, 

partiram de um caso bem-sucedido: o da Argentina. Fizemos um espelho e começamos 

a desenvolver um observatório cujo propósito não era apenas recensear, mas também 

conscientizar e capacitar, contou. 

 

No segundo debate, foi Daniel Palomo, Diretor de Vendas Visit Houston, 3º Vice-

presidente da ICCA, que apresentou “A importância dos orçamentos e investimentos de 

acordo com as necessidades de um mercado exigente e competitivo como o mercado 

de reuniões”. Palomo contou que Houston é a quarta cidade mais importante dos 

Estados Unidos, depois de Nova York, Los Angeles e Chicago, sendo a cidade número 

um em diversidade étnica. Recebe ao todo 17,5 milhões de visitantes por ano, alguns 

dos quais só passam por Houston. 

  

Antes de 2014, ano em que nasce a Houston First Corporation, 90% do financiamento 

do escritório vinham de impostos hoteleiros, e 10% dos membros (1.500 membros), 

completando entre US$ 22 e US$ 26 milhões anuais de orçamento. Atualmente, temos 

um orçamento de US$ 89 milhões anuais, disse Palomo.  Isso se deve ao fato de que 

outros ativos que a cidade administrava de modo diferente foram incorporados como 

parte do portfólio para o turismo de reuniões. Por exemplo, são obtidos recursos 

provenientes de um dos teatros de propriedade da cidade de Houston, também dos 

estacionamentos de todo o distrito de teatros, aluguel do centro de convenções e venda 

de alimentos e bebidas. O portfólio de receitas diversificadas permite ter uma estratégia 

sustentável no tempo. 

 

Então, a partir de Houston First e Visit Houston, cria-se uma organização de governo 

local, independente, que se encarrega de administrar todos os ativos que pertencem à 

cidade. O orçamento, cujos recursos provêm de diversas fontes, é aprovado pelos 

vereadores e logo pelo prefeito. 

 

Segundo Palomo, é necessário que haja detonadores que ajudem a visualizar qual será 

o plano de investimento no longo prazo. No caso de Houston, o Super Bowl foi muito 

importante.  

 

A nossa missão, afirmou Daniel Palomo, é promover a prosperidade econômica e a 

região de Houston inspirando o mundo a pensar primeiro em Houston; os seus 



 

habitantes a acreditar primeiro em Houston, e Houston a oferecer hospitalidade de 

primeira classe. Daí se conclui que a integração da comunidade é fundamental. 

 

Outro aspecto importante que Palomo destacou são as alianças globais com outros 

escritórios do mundo, o que permite a troca de inteligência comercial e conhecimentos 

com outros lugares do mundo. Esta instância se denomina Best Cities Global Alliance e 

seus membros são auditados para que cada cidade cumpra com os padrões mínimos 

de qualidade e de serviços.  

 

Depois dessa apresentação, Miguel Harraca, presidente da Associação Latino-

americana e do Caribe de C&VB, assinalou que os 225 Convention Bureaux que 

pertencem à Associação que ele preside têm níveis diferentes de profissionalismo, e 

calcula que apenas 20% do total trabalham de forma ordenada e profissional. 

 

Por sua vez, Pablo Sismanian, diretor da INPROTUR, Argentina, informou que no seu 

país houve um grande investimento no turismo de reuniões. Novos centros de 

convenções em Buenos Aires, Paraná, Bariloche e Mar del Plata são exemplos disso. 

Também foram feitos investimentos importantes em prol da conectividade aérea, com 

novos projetos aeroportuários.  

 

Quanto aos orçamentos, Arnaldo Nardone comentou que, embora sempre tenham sido 

exíguos, há Convention Bureaux que não funcionam bem por uma questão de 

estratégia, não por falta de orçamento. De fato, existe a tendência de que os Convention 

Bureaux deixem de ser Convention and Visitors Bureaux, o que implica uma grande 

redução do orçamento. Segundo Nardone, nem todos os orçamentos têm de ser de 

milhões de dólares, ao contrário, podem ser muito limitados às possibilidades que o 

destino tem de acesso a mercados, mas deve haver um plano estratégico que se adapte 

a esse destino e a partir daí determinar se o orçamento é o adequado. 

 

Arnaldo acrescentou que deve haver um equilíbrio da parte dos Convention Bureaux no 

sentido de vender o destino como um todo, o que é chave para obter financiamento do 

setor público. 

 

Em seguida, Christian Cancina, Presidente da SITE SouthAmerica, contou que em 

muitas ocasiões os menores da indústria não se integram aos Bureaux porque estes só 

se dedicam a atrair grandes eventos, sem pensar em diversificar o negócio, algo que 

seria o mais conveniente para todos, pois seduziria uma gama maior de empresas. A 

esse respeito, Anne Wallin Rodven indicou que 75% das reuniões são de menos de 100 

pessoas, esclarecendo que os eventos médios e pequenos são mais atraentes para 

uma cidade pequena. 

 

Benjamín Liberoff, Subsecretário de Turismo do Uruguai, manifestou que a questão da 

confiança é fundamental, e essa confiança deve ser gerada pelo setor público.  

 



 

A apresentação “Como os governos podem beneficiar os destinos com a captação de 

eventos governamentais e de OIGs, em conjunto com o setor privado, levando em conta 

que o orçamento a investir é um investimento e não um gasto” foi feita pela Sra. Nina 

Freysen Pretorius – Presidente da ICCA desde 2014 e Presidente da The Conference 

Company (África do Sul). Ela começou explicando o que é a ICCA (Associação 

Internacional de Congressos e Convenções, em sua sigla em inglês). É uma associação 

sem fins de lucro nascida em 1963; a maioria de seus membros pertence ao setor 

Marketing de Destinos, tendo organizações como membros e não indivíduos. Segundo 

Nina Freysen, a ICCA deseja ser a visão de como serão as reuniões do futuro, 

esforçando-se também por saber como funciona o mercado. Suas metas incluem 

expandir a indústria e destacar-se como setor, e entre seus objetivos está o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Quanto ao tema propriamente dito, Nina apresentou o caso de Londres, sede das 

Olimpíadas de 2012, como um exemplo bem-sucedido. Ao respeito, assinalou que a 

ICCA entregou à cidade o prêmio de Marketing 2016. 

 

Como ensinamentos do caso, a Presidente da ICCA destacou a estratégia e a visão de 

longo prazo, já que Londres começou a trabalhar para ser sede das Olimpíadas a partir 

de 2004. De fato, a partir de 2008, ano em que a cidade ocupou o lugar número 19 no 

ranking da ICCA, observou-se como foi subindo no ranking a cada ano por meio de um 

trabalho focalizado e pela colaboração entre os setores público e privado. Assim, no ano 

2011 já estava no 7° lugar no ranking da ICCA. 

 

Nina também destacou os grandes investimentos que Londres precisou fazer para ser 

sede das Olimpíadas. Um exemplo foi a construção, em um terreno subutilizado, do 

centro de convenções com múltiplos usos, que foi muito bem aproveitado pelos ingleses. 

Assim, um investimento enorme beneficiou a cidade inteira e um evento de grande 

magnitude deixou um legado importante para os cidadãos. 

 

Depois, Arnaldo referiu-se à importância da captação de eventos governamentais para 

a cidade, pois geram receitas e grandes benefícios, entre eles a publicidade. 

Acrescentou a conveniência de que o investimento de um centro de convenções fosse 

feito junto com um investimento para captar eventos governamentais. Mencionou como 

exemplo o caso da reunião de Governadores do BID realizada no Uruguai, na qual foram 

investidos 4 milhões de dólares, e gerados 12 milhões pelo evento. Nardone destacou 

que este tipo de evento é importantíssimo principalmente para as cidades secundárias. 

 

Harold Sanders Palacios, do Estado de Yucatán, México, compartilhou a experiência do 

seu estado relacionada ao recente investimento de US$1,2 bilhão na criação de um 

novo recinto para convenções, situado em pleno centro da cidade. A construção deste 

centro foi possível graças à aliança com a empresa Samsung que contribuiu com US$ 

600 milhões. 

 



 

A última apresentação foi feita por Rajeev Kohli, Presidente da SITE (Índia), que se 

referiu às Viagens de Incentivo, uma grande oportunidade para o Mercado de Reuniões. 

Rajeev começou apresentando a SITE como um corpo global envolvido nas Viagens de 

Incentivo, com 2.200 membros (indivíduos). 

 

Em seguida, mencionou a inexistência de políticas para as Viagens de Incentivo, 

confundindo-se este setor com um segmento do turismo. Indicou que admirava a 

Tailândia, país que tem três agências MICE (Meetings, Incentives, Conventions & 

Exhibitions). 

 

Segundo Rajeev, os gastos corporativos por viagens de incentivo estão aumentando, já 

que o investimento neste produto como ferramenta de motivação para os funcionários 

está se valorizando. As Viagens de Incentivo abarcam muito e não requerem nenhum 

investimento, acrescentou, apenas a capacidade para criar um sonho, um relato. Só é 

preciso marketing e posicionamento. Além disso, todos os países têm suas atrações 

para as Viagens de Incentivo. 

 

Logo a seguir, e segundo o programa, a Sra. Greta Kotler da ASAE entregou as 

conclusões do fórum da sua associação e da ICCA. Contou que a sua organização foi 

criada nos Estados Unidos em 1920, e que atualmente tem 30 mil membros. Seu 

propósito é fornecer conhecimentos, construir comunidades e apoiar à geração dos 

millennials. 

 

Tirou duas conclusões a respeito do fórum: a associação trabalhará com governos e 

com a indústria, definindo metas comuns e a vontade de apoiar-se mutuamente. No 

mercado dos eventos, as associações são um bom segmento que não costuma anular 

suas reuniões.  

 

Para finalizar, os organizadores do 4° Foro entregaram uma menção especial do prêmio 

Forum como reconhecimento à delegação do Chile pelo apoio dado ao evento e à 

Fiexpo. A Sra. Javiera Montes, Subsecretária de Turismo, recebeu o prêmio. 

 

Em seguida, o prêmio Forum foi dado ao Ministro de Turismo da Costa Rica, Mauricio 

Ventura, por sua ampla trajetória e por sua contribuição à indústria. Também por seu 

grande esforço durante os últimos três anos para desenvolver o Turismo de Reuniões 

no seu país. 

 

Ao receber o prêmio, o ministro costarriquenho destacou a importância do turismo para 

o seu país, que recebe 3 milhões de visitantes ao ano e gera mais de 600 mil empregos 

diretos e indiretos, contabilizando quase 4 bilhões de dólares em divisas. A partir de 

2015, a Costa Rica começou a desenvolver uma estratégia agressiva para crescer na 

indústria de reuniões, que consistiu na participação em feiras especializadas, alianças 

estratégicas com organismos nacionais e internacionais importantes, o desenvolvimento 

de um plano promocional, a contratação de assessores especialistas, entre outros 

aspectos. Em 2017 deu-se início à construção de um Centro de Convenções e Feiras, 



 

de 15.600 m2. Com grande satisfação mencionou a escalada de 10 posições no ranking 

internacional da ICCA. 

   

 

 


