
 

DOCUMENTO 6° FÓRUM POLÍTICO SOBRE TURISMO DE REUNIÕES 

 

Este ano, o 6º Fórum Político Latino-americano sobre Turismo de Reuniões, realizado 

no âmbito da FIEXPO Latin America 2019 no Hotel Sheraton de Santiago, Chile, contou 

com a participação de altas autoridades do governo do país anfitrião, da subsecretária 

de Turismo,  Mónica Zalaquett, e da diretora do Sernatur, Andrea Wolleter. Entre as 

autoridades de outros países da região, destacamos a presença de Rosi Prado de 

Holguín, ministra de Turismo do Equador, Alejandro Lastra, secretário de Turismo da 

Argentina, Gilson Machado Neto, presidente da EMBRATUR, Bob Santos, secretário 

nacional de Integração Interinstitucional do Brasil, José Ernesto Vidal, vice-ministro de 

Turismo do Peru, Juan Manuel Urtubey, governador da província de Salta, Argentina, e 

Julián Guerrero, vice-presidente de Turismo da ProColombia. Participaram, também, 

altos executivos de organizações e associações internacionais vinculadas ao turismo de 

reuniões. 

 

O Fórum começou com as palavras de boas-vindas dos diretores da Feria Internacional 

do Mercado de Reuniões e Viagens de Incentivo da América Latina e do Caribe, Sergio 

Baritussio e Arnaldo Nardone. Este último referiu-se ao Fórum Político como um sonho 

que está se tornando realidade ao possibilitar uma instância de discussão entre os 

setores público e privado para melhorar a indústria de reuniões e eventos. O trabalho 

conjunto de ambos é fundamental para atingir esse objetivo. 

 

Em seguida, a subsecretária de Turismo do Chile, Mónica Zalaquett Said, recebeu com 

uma saudação especial de boas-vindas aos ministros e ministras, vice-ministros, 

secretários-gerais, presidentes-executivos e diversas autoridades de Turismo de 

diferentes territórios que chegaram ao Chile vindos do Peru, da Costa Rica, do Brasil, 

da Colômbia, da Argentina, do Equador e do Uruguai. “Para o nosso país, este é um 

momento muito especial pois, após três anos organizando esta importante feira, 

entregamos essa função aos nossos amigos da Colômbia que, durante os próximos 

anos, terão a honra de sediar este evento que permite realizar reuniões, trocar 

experiências e conhecimentos e debater políticas conjuntas para promover o turismo de 

reuniões da nossa grande América Latina”, manifestou Zalaquett. 

 

Após apresentar um vídeo com imagens do Chile, a subsecretária compartilhou algumas 

informações sobre o país: mais de 4.500 km de extensão, um mundo de contrastes para 

proporcionar experiências diversas, um rico patrimônio histórico e cultural, além de alta 

conectividade, cidades seguras, e estabilidade política, econômica e social. 

Acrescentou que no país há 14 Convention Bureaus e destacou que, atualmente, se vê 

o dinamismo dessas instituições graças à experiência obtida em três anos como 

anfitriões da FIEXPO.  

 

A máxima autoridade chilena do setor afirmou também que o turismo de reuniões 

contribui para construir reputação e aumentar os níveis de cooperação; além disso, as 

reuniões criam e difundem conhecimentos no mundo inteiro e o turista de reuniões 

reporta um benefício superior por ser um viajante de alto nível. “No Chile, vimos como 



 

o turismo de reuniões ajuda a aumentar nossas receitas, impulsionando o comércio e 

favorecendo os investimentos, as comunicações e as tecnologias. Promove o 

desenvolvimento profissional dos que trabalham no setor, criando postos de trabalho e 

permitindo que a mão de obra permaneça em seus lugares de origem. Transforma e 

dinamiza as economias locais, rompe a sazonalidade, promove o turismo recreativo e a 

inovação ao atrair especialistas do mundo todo para debater e trocar conhecimentos 

sobre questões relevantes para as nossas sociedades”. 

 

Fazendo referência às cifras que esta indústria apresenta, Mónica Zalaquett especificou 

que, segundo a ICCA, a participação de mercado da América Latina entre 2013 e 2017 

foi de 10% quanto à captação de eventos. No entanto, entre os 20 países líderes no 

ranking mundial, há dois que são latino-americanos: Brasil e Argentina. Expressou que 

sediar a FIEXPO foi uma grande possibilidade de crescimento para o Chile, e destacou 

que o país está situado em 4° lugar na América Latina com 109 eventos, segundo o 

ranking da ICCA. A cidade de Santiago também está em 4° lugar, sendo superada por 

Buenos Aires, Lima e São Paulo. No ranking mundial, Santiago aparece em 41° lugar. 

Em 2018, 10% dos turistas que chegaram ao Chile vieram para participar de reuniões e 

convenções; da mesma maneira, 17% das divisas arrecadadas pelo turismo no país 

cabem ao turismo de reuniões e eventos.  

 

Outro dado relevante é o maior número de candidaturas e de eventos conseguidos, 

trabalho realizado pelo Sernatur em conjunto com os Convention Bureaus do país. Em 

2017, o Chile se candidatou para um total de 36 eventos internacionais, ganhando 25 

deles. Com esses congressos, espera-se receber mais de 20.000 delegados entre 2018 

e 2023. Durante 2018, apresentou-se para 41 congressos internacionais, dos quais 

obteve 28 que serão realizados entre 2019 e 2024, representando um aumento de 12% 

em relação ao ano anterior. Com um gasto público de US$ 22.747, as receitas 

esperadas para o país pela realização desses 28 eventos seriam de cerca de US$ 35 

milhões. Desde o início de 2019, candidatamo-nos para um total de 21 congressos 

internacionais, tendo sido escolhidos para 12 até agora. Segundo a subsecretária, a 

contribuição da FIEXPO neste desenvolvimento é inegável. 

 

Pouco depois, os participantes do Fórum assistiram a uma videoconferência transmitida 

de Londres, na qual, James Rees, presidente da ICCA e diretor-executivo de ExCeL 

London, lamentou não estar presente no evento, já que foi impedido de viajar por razões 

de trabalho. Rees lembrou aos participantes que a ICCA representa os fornecedores 

líderes mundiais na gestão, transporte e alojamento de reuniões e eventos 

internacionais, e agora conta com mais de 1.200 empresas e organizações membros 

em quase 100 países no mundo inteiro. O presidente instou a região da América Latina 

a aumentar seu número de membros, que já somam 95. 

 

Rees mencionou também como a realização de eventos pode transformar positivamente 

a percepção que o mundo tem de um destino, citando como exemplo a mudança de 

imagem de Londres após a realização das Olimpíadas. Segundo o executivo, os 

londrinos deixaram para trás sua imagem de frieza e hoje têm uma melhor reputação. 



 

Em sua mensagem, o líder da ICCA destacou os novos desafios vividos no mundo, 

mencionando o Brexit e a incerteza política no curso do Reino Unido. Diante dessa nova 

realidade, Rees destacou a importância das reuniões cara a cara como fator de união. 

“Em face da tendência dos últimos anos, na qual os desafios que enfrentamos são cada 

vez maiores, surge o valor da associatividade dentro da indústria para obter melhores 

resultados”, manifestou. 

 

Ao finalizar, Rees ofereceu três conselhos aos destinos para a consecução de melhores 

resultados na atração de eventos internacionais: demonstrar um registro importante e 

variado de eventos, mostrar um ambiente de certeza ou estabilidade local, e garantir 

uma resposta positiva a qualquer exigência dos organizadores de eventos. 

 

Seguindo com o programa do Fórum, em sua exposição, Ana María Arango, diretora da 

UFI para a América Latina, referiu-se ao impacto do Setor de Feiras e Exposições em 

nível global e na América Latina. Com uma trajetória de quase 100 anos, a UFI é a 

associação mundial dos principais organizadores e proprietários de feiras comerciais, 

bem como das principais associações de exposições nacionais e internacionais e 

parceiros selecionados da indústria. Tem 800 membros, 41% deles na Europa, 36% na 

Ásia, 12% no Oriente Médio e 10% nas Américas. Na América Latina há 48 associados. 

 

A diretora compartilhou os resultados do último e recente estudo, lançado em abril 

passado, encomendado pela UFI sobre o impacto econômico da indústria em nível 

mundial. O estudo visa demonstrar que as feiras são as melhores ferramentas de 

marketing disponíveis, o melhor cenário de inovação e conhecimento, o lugar onde as 

indústrias se desenvolvem, produzem ferramentas de educação e networking, e 

dinamizam a economia para os destinos. Há uma relação de 1-2-8, que significa que 

por cada dólar investido pelo expositor, 2 dólares são gerados durante a feira e 8 em 

etapas posteriores. 

 

O estudo, que pesquisou 32.000 feiras em 180 países, lançou os seguintes resultados 

em nível global: há 4,5 milhões de empresas de exposições, 138 milhões de metros2 de 

espaço de exibição e 303 milhões de visitantes que participam nas feiras. Quanto a seu 

impacto, são gerados US$ 198 bilhões em termos de PIB, que criam 3,2 milhões de 

empregos diretos e indiretos. Com base nos 4,5 milhões de expositores no mundo e em 

seu gasto direto total de US$ 136,9 bilhões, o gasto direto por expositor é de US$ 30.200 

e, de acordo com os US$ 198 bilhões de impacto total em termos do PIB, o setor de 

feiras equivaleria à economia N° 56 no mundo, acima da Hungria, do Kuwait ou do 

Equador. 

 

Quanto aos resultados da indústria na América do Sul, Ana María Arango mencionou 

que há 217.000 empresas de exibições, 5,2 milhões de metros2 e 9,9 milhões de 

visitantes na região. Quanto ao impacto, chega a US$ 3,2 bilhões em termos de PIB, 

que geram 85.000 empregos diretos e indiretos. 

Esses números, disse Arango, falam de uma indústria muito dinâmica e, por esse 

motivo, a diretora instou os centros de convenções e recintos de feiras a desenvolver 



 

eventos próprios, pois através deles podem ter receitas importantes. O mesmo é válido 

para os escritórios de turismo, para que encontrem no setor de feiras um segmento 

muito interessante para gerar impacto em seus destinos. 

 

A seguir, Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo do Equador, fez sua apresentação 

sobre o Plano Integral de Assistência Turística do Equador (PIAT), considerado um 

modelo na América Latina. Sua finalidade é posicionar o Equador como um destino 

seguro e uma referência mundial em turismo sustentável, oferecendo aos visitantes uma 

experiência positiva e única, além de assistência durante todo o ciclo: antes, durante e 

depois da viagem. 

 

Segundo comentários de referências de opinião na matéria, o PIAT pode ser definido 

como uma ferramenta que garante a mobilidade e o deslocamento seguro dos turistas 

que visitam o país, sendo o mais moderno da região. Em sua apresentação, a ministra 

equatoriana destacou que o PIAT foi ideado com uma abordagem preventiva, 

salientando também as potencialidades do trabalho planejado e coordenado entre 

diferentes instituições públicas e privadas e a existência de um protocolo de segurança 

turística, cuja aplicação permite responder com eficiência e celeridade às chamadas de 

emergência dos visitantes. 

 

Na última apresentação do bloco, Julián Guerrero, vice-presidente de Turismo da 

ProColombia, subiu ao palco com uma exposição que catalogou como um “petisco” ou 

aperitivo do que serão as feiras FIEXPO de 2020, 2021 e 2022 em Cartagena, Medellín 

e Bogotá, respectivamente. Guerrero explicou que na Colômbia deu-se prioridade ao 

setor do turismo de reuniões e, com esse objetivo, os setores público e privado fizeram 

um esforço muito grande para investir em centros de convenções. Nos últimos seis 

anos, foram investidos US$ 200 milhões na reconstrução ou construção de novos 

centros no país. Como exemplos, mencionou o Ágora de Bogotá, o centro de 

convenções de Cartagena que foi remodelado, entre vários outros. 

 

Foram feitos esforços para melhorar a infraestrutura hoteleira da Colômbia, país 

caracterizado por regiões muito diversas, indicou Julián Guerrero. Graças a uma 

franquia tributária aplicada nos últimos anos, foram inaugurados 180 novos hotéis no 

país. Sua localização geográfica privilegiada, no norte da América do Sul, oferece boas 

condições de conectividade com o resto do mundo, ainda assim, um grande trabalho 

conjunto foi realizado com as companhias aéreas para aumentar essa conectividade. 

Atualmente, a Colômbia tem conexões com 26 países, 50 cidades e, no ano passado, 

foram inauguradas 17 rotas internacionais e 26 frequências. Este ano, serão 

inauguradas cerca de oito novas rotas. Por características geográficas, a Colômbia se 

desenvolveu com diversas grandes cidades que, graças à sua infraestrutura, oferecem 

a possibilidade de alojar e de ser sede de eventos internacionais. Cartagena, Medellín, 

Cali, Pereira, Armenia, Manizales, Barranquilla, Santa Marta e Bucaramanga foram 

mencionadas pelo vice-presidente de Turismo da ProColombia. 

 



 

Julián Guerrero destacou que o fator humano esteve a favor do desenvolvimento da 

indústria de turismo de reuniões no seu país e a fórmula desenvolvida pela Colômbia se 

resume em People=P (propósito) + P (paixão) + O (orgulho). A partir disso, 

conscientizou-se a população sobre o turismo de reuniões que trata de conectar -

pessoas, interesses, negócios, culturas-, e nos conectamos por meio das pessoas. 

Outro aspecto importante mencionado é trabalhar com o legado que os eventos deixam, 

o conceito das reuniões com propósito. Quando se fala de experiência de viagem, não 

se deve falar apenas da experiência de quem viaja; é preciso considerar outros três 

elementos: a comunidade e o impacto sobre ela, o impacto sobre o entorno, e a 

experiência do organizador. Portanto, o evento tem que ser um bom negócio para o 

organizador do evento. 

 

No desenvolvimento dos tópicos que darão início ao fórum propriamente dito, Arnaldo 

Nardone apresenta o foco de análise de cada um deles. O primeiro foi “Como conseguir 

a convergência das associações referentes da indústria de reuniões e outros 

organismos reitores do turismo tradicional para percorrer um mesmo caminho que leve 

ao sucesso dos destinos”. Os tópicos propostos pela organização são: quem é quem na 

gestão de destino, a importância de definir o papel de cada organização para não 

sobrepor esforços e realizar um trabalho profissional, com estratégias definidas e 

objetivos claros; uma operação de médio e longo prazos que derive no posicionamento 

de um destino como referência internacional para a realização de reuniões. 

 

Christian Mutschlechner (Viena), ex-presidente da ICCA e diretor-executivo do Bureau 

de Convenções de Viena por mais de 25 anos, apresentou e introduziu o primeiro tópico. 

Mutschlechner afirma que, muitas vezes, nossas organizações estão mal encaminhadas 

para atrair congressos e eventos aos destinos, o que particularmente chega a ser crítico 

com as reuniões médicas e científicas. O expositor comenta que é preciso levar em 

conta os riscos de sofrer sanções (compliance) que existem hoje na indústria 

farmacêutica com certos destinos e espaços. Deve-se focalizar nos objetivos que as 

associações que organizam as reuniões têm e que não coincidem com desfrutar algum 

lugar turístico. Por isso, pelo menos na Europa, hoje estão diminuindo os programas 

sociais e turísticos neste tipo de reuniões, já que seu propósito é renovar 

conhecimentos, intercambiar  informações sobre novas terapias etc. Portanto, a maneira 

de aproximar-nos destas reuniões deve estar mais vinculada à indústria do 

conhecimento que a do turismo. Estamos mais perto de alinhar-nos com a UNESCO, 

com universidades, com a Organização Mundial da Saúde, que com a OMT. 

 

O ex-presidente da ICCA propôs também que não devemos pensar somente no impacto 

econômico direto de congressos, é preciso pensar muito além. Que impacto têm os 

eventos nas áreas do conhecimento, das tecnologias. Há estratégias de alguns países, 

inclusive, que alinham a captação de alguns eventos para desenvolver áreas 

determinadas onde existem carências. Se focarmos apenas no turismo, vamos orientar 

mal o nosso negócio. Devemos levar em conta qual é o objetivo de quem organiza o 

evento, esse deve ser o leitmotiv que deveríamos usar para captar os congressos. 

 



 

Aberto o debate, Julián Guerrero, da Colômbia, manifestou sua opinião sobre a proposta 

de Mutschlechner, e lhe perguntou se o que propõe é realmente assim, qual seria o 

interesse de uma associação em variar o destino para realizar um evento, já que o 

ingrediente turístico não é o principal, mas apenas adicional. O ex-presidente da ICCA 

argumentou que as associações se focalizam principalmente na infraestrutura dos 

destinos, pois nos congressos científicos não sobra tempo para atividades culturais e 

menos ainda recreativas. Pelo menos, diz Mutschlechner, é a tendência que impera na 

Europa e a transmito. “A atração turística não é critério para definir um destino”, conclui. 

 

Os participantes analisaram a proposta. Entre eles, Eduardo Chaillo (México) refletiu 

sobre o tipo de Convention Bureau ou organização que precisamos ter na América 

Latina para fazer face a esse mercado que funciona dessa forma. Deveríamos estar 

mais ligados ao capital intelectual dos nossos destinos, às universidades, aos 

especialistas, às associações científicas dos nossos destinos. Como Birôs de 

Convenções, temos que entrar nessa transformação. Fernando Gorbarán, da Argentina, 

manifestou que cada destino, cada país, amadurece de um jeito diferente. É verdade 

que temos o grande desafio de medir o impacto econômico que esse setor tem. 

“Criamos uma mesa de competitividade com a Secretaria de Turismo e começamos a 

trabalhar com os diferentes ministérios para que comece a haver um compromisso maior 

na captação e no conteúdo dos eventos. Estamos alinhados com o que Mutschlechner 

propõe”, concluiu. Por sua vez, Arnaldo Nardone esclarece que o proposto se refere 

principalmente à captação de congressos e a que aspectos destacamos mais, também 

dependendo do mercado para o qual nos dirigimos. O mercado regional é diferente do 

europeu, argumentou. 

 

Gloria Gallardo, de Guayaquil, manifestou que essa cidade teve um crescimento 

significativo como sede de reuniões internacionais, graças à implementação do 

programa Embajadores que, como referências em diversas ciências, são os 

protagonistas na promoção do destino. Destacou a importância de medir o impacto 

científico. Medimos o impacto econômico, mas como medimos o impacto científico no 

conhecimento? 

 

O vice-ministro de Turismo do Peru, José Ernesto Vidal, interveio  manifestando que, no 

seu país, formou-se uma Mesa Executiva de Turismo, onde o foco cai no objetivo do 

evento; se for científico, gerará um desenvolvimento no tempo. “Somos responsáveis 

por conscientizar nossos pares, seja o Ministério da Saúde ou outros, para buscar esses 

eventos”. 

 

A seguir, Arnaldo Nardone esclareceu que há estudos na América Latina que 

demonstraram que 40% do total de delegados que visitaram um país voltaram com a 

família ao destino para fazer turismo. Por outro lado, está provado que quanto mais 

alianças tenhamos com o setor científico, especialmente no associativo, ou com 

comunidades, de hobbies e outros tantos, maior crescimento teremos na indústria. 

 



 

Silvana Biaggiotti, recém-eleita presidente da Associação de Convention Bureaus da 

América Latina, comentou a necessidade de que os birôs da região trabalhem sobre os 

parâmetros que devem medir o legado de cada atividade. 

 

Quanto ao impacto social dos eventos, Mónica Zalaquett contou que “em uns meses, 

teremos o COP25, um megaevento no qual participarão 30 mil pessoas na cidade de 

Santiago. Isso está gerando esforços de múltiplos setores, mas é interessante ver o 

impacto social que teve. Hoje existe uma aliança público-privada, com uma série de 

incentivos alinhados com o nosso compromisso com a mudança climática, o que nos 

levou a perguntar-nos o que acontecerá depois do COP25, ou seja, está provocando 

uma transformação social”. 

 

O segundo tópico “Serviços turísticos versus serviços para reuniões” foi apresentado 

por Didier Scaillet (Bruxelas), diretor-executivo da SITE – Society for Incentive Travel 

Excellence. 

 

As perguntas que motivaram a análise foram: A atenção dada a um turista de alto nível 

é semelhante à que se dá a um presidente de uma associação profissional 

internacional? Os funcionários de hotéis, restaurantes e serviços turísticos, em geral, 

estão realmente capacitados para entender essa diferença? 

 

A importância de conscientizar toda a escala de prestadores de serviços sobre os 

diferentes alcances e exigências de cada um deles. 

 

Em sua apresentação, Didier Scaillet definiu as diferenças entre um turista tradicional e 

um turista de viagens de incentivos, que pode participar de um lançamento de um 

produto, de reuniões de vendas e outras. Esse tipo de viajante não decide por si o seu 

destino e, portanto, suas expectativas são diferentes das do turista tradicional. Também 

não gasta seu próprio dinheiro e, por outro lado, o nível de gastos é muitíssimo maior. 

 

As viagens de incentivos são uma ferramenta que se utiliza como uma experiência única 

de viagem destinada a motivar os funcionários de uma companhia para gerar maior 

fidelidade ou aumentar as vendas. Buscam-se experiências que superem as 

expectativas comuns. A viagem de incentivo deve oferecer experiências que não podem 

ser repetidas nas férias pessoais. Para trabalhar com incentivos, o destino tem que usar 

o fator surpresa (WOW!), ter fácil acesso a hotéis grandes e maravilhosos, uma 

variedade de ofertas, poder entender o que o grupo busca: experiências únicas e 

memoráveis. É um segmento de alta permeabilidade, onde se destaca a importância do 

serviço. Exige que as pessoas tenham uma disposição de serviço especial no destino, 

que entendam bem a diferença entre um grupo de incentivo e o turista em viagem de 

férias. Exemplos de experiências: coquetel na muralha da China, no Louvre etc. 

 

Arnaldo Nardone indicou que investimos muito em promoção e em marketing, mas não 

na capacitação de toda a cadeia de serviços. Há problemas de serviços praticamente 

em todos os lugares, o que não ocorre só pelo uso da tecnologia, mas que vai desde o 



 

desenho do evento até sua realização. Existe a necessidade de trabalhar na certificação 

de recursos humanos e com toda a cadeia de valor. 

 

Eduardo Chaillo referiu-se ao assunto: “no ecossistema da indústria de reuniões, foram 

desenhadas credenciais profissionais dirigidas a cada um dos tópicos. Há certificações 

para birô de convenções, para vender às associações, para promover e falar o idioma 

das associações. A meu ver, a parte mais importante dentro das habilidades 

profissionais é a confiança. Temos que ser um veículo que conquista a confiança dos 

clientes, algo que é intangível”. 

 

O vice-ministro do Peru interveio para comentar que o pessoal que trabalha neste tipo 

de viagens tem que ser extraordinariamente qualificado. No Peru, estão sendo 

organizadas diversas capacitações e delineados os perfis das pessoas que trabalham 

no setor. A subsecretária de Turismo do Chile indica que o país vê no turismo de 

incentivos uma grande oportunidade e, por essa razão, está sendo feito um trabalho 

com cada uma das regiões para encontrar a diferenciação e valorizar as coisas que são 

quase únicas. 

 

O secretário de Turismo da Argentina, Alejandro Lastra, manifestou que “há uma 

coincidência no tratamento de toda a cadeia de valor no que diz respeito ao significado 

da qualidade de todos os serviços de forma transversal. Temos o Instituto de Qualidade 

Turística Argentina e trabalhamos em um plano de sensibilização de toda a cadeia de 

valor, que envolve não só os serviços turísticos, mas também toda a comunidade”. 

 

No terceiro tópico do Fórum, Sherrif Karamat (Estados Unidos), diretor-executivo e 

presidente da PCMA – Professional Convention Management Association, abordou 

Destinos Emergentes vs. Destinos Consolidados. Que ações os governos nacionais e 

locais devem realizar para fortalecer o protagonismo dos destinos secundários em 

relação às capitais? 

 

Uma grande “Equipe País” deve desenhar uma estratégia de captação de acordo com 

o potencial de cada destino, e apoiar o desenvolvimento de infraestruturas, 

conectividade, profissionalização de recursos humanos, promoção internacional etc. 

 

Em sua apresentação, Sherrif Karamat referiu-se à concentração em cerca de 600 

cidades de 85% da população mundial em 2050. Isso representa um desafio para 

abordar nossos destinos com uma estratégia muito clara. É responsabilidade de todos 

o desenvolvimento da indústria dos eventos, setor que deve deixar um legado, porque 

“os eventos de vocês transformam as cidades nos níveis econômico e social em todos 

os âmbitos”. 

 

Alejandro Lastra, da Argentina, destacou o trabalho sério do Estado e do setor privado 

para desenvolver o turismo de reuniões nos destinos nacionais. O secretário de Turismo 

salientou o desenvolvimento da conectividade aérea no seu país, que aumentou em 

30% as conexões com outros países no último período. Na Argentina, há 30 cidades 



 

que foram favorecidas pela maior conectividade aérea, o que as torna também destinos 

emergentes para o turismo de reuniões. Trabalha-se, igualmente, com tópicos de 

facilitação turística e infraestrutura aeroportuária, entre outros aspectos. 

 

Lastra comentou que na Argentina promove-se a solidariedade na rotação de eventos 

entre cidades que têm condições similares. O fortalecimento dos birôs (há 32 ao todo) 

é feito também com base em sua escala. 

 

Para finalizar, a organização anunciou a realização do evento Motivation Luxury Summit 

2020, no Chile. Também foi entregue o Prêmio Best Emerging Destination à cidade de 

Salta. O governador da província argentina, Juan Manuel Urtubey, viajou especialmente 

a essa cidade para a cerimônia. O Prêmio Fórum, máximo galardão concedido pelo 

Fórum Político a autoridades estatais, foi entregue à subsecretária de Turismo do Chile, 

Mónica Zalaquett, por seu trabalho no desenvolvimento do mercado de reuniões. 

 

 

 

 

                                                                                                            


