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Em 2021 avançamos na construção de um turismo mais  
inclusivo, sem deixar de lado a sustentabilidade e temas  
sociais, amplamente abordados na nossa 1ª edição: Brasil um 
novo olhar.   

Os expositores, nessa 2ª edição, serão hotéis sustentáveis e 
de rede (inclusive internacionais), além de ecolodges.

 Também teremos especialistas renomados do turismo  
nacional que nos conduzirão à novas e necessárias reflexões 
sobre o mercado de trabalho, marketing e o futuro da nossa 
atividade trazendo, assim, diversas visões sobre esses temas.

 Juntos, em uma série de encontros de 2 a 5 de agosto, vamos 
debater questões importantes sobre qual turismo queremos e o 
que aprendemos durante a pandemia até agora. 

100% ONLINE e GRATUITO para 
o agente de viagens brasileiro, 
via plataforma ZOOM

SOBRE BRASIL UM 
NOVO OLHAR
2ª edição
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O EVENTO EM  
NÚMEROS
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – Biomas Brasileiros,  
Pantanal e Amazônia
Um passeio pelos biomas mais brasileiros abre nosso evento. 
Pantanal e Amazônia têm, na força das águas, o elixir da 
vida. Desse ciclo brotam a flora e fauna diversa e pujante.  
Um verdadeiro espetáculo que reflete as belezas de toda uma 
nação.

PALESTRANTE: Dalila Florião (Passion Brazil)

EXPOSITORES
Araras Lodge e Vila de Alter

PAINEL II – Turismo LGBTQIA+:  
uma sigla, muitos significados e um imenso 
potencial
O turismo LGBTQIA+ é o segmento que mais cresce no 
mundo. Estamos preparados para atender esse turista com 
demandas tão próprias? Clovis abre nossos olhos para essa 
potencialidade, por vezes, subjugada, e nos conta mais sobre 
esse nicho que tem muito a agregar inclusive no intercâmbio 
com economias e culturais locais. Afinal, onde estamos e para 
onde devemos rumar quando o assunto é turismo LGBTQIA+?

PALESTRANTE: Clovis Casemiro (IGLTA)

EXPOSITORES
Insólito Boutique Hotel & Spa e Bupitanga

SEG, 2 DE  
AGOSTO
 
10h30 – 
12h00 

SEG, 2 DE  
AGOSTO
 
14h30 – 
16h00 

MANHÃ

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – Que luxo queremos?
O Brasil é complexo, em sua imensidão e diversidade. Mas e 
o nosso luxo? Qual são as características e também, claro,  
desafios do mercado de luxo do turismo nacional? Simone 
da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) nos faz refletir 
sobre esse tema e nos convida a um debate mais amplo, 
trazendo dados do luxo no âmbito internacional adaptando-os 
aos aspectos singulares do nosso país.

PALESTRANTE: Simone Scorsato (Brazilian Luxury Travel 
Association – BLTA)

EXPOSITORES
Casa Turquesa, Copacabana Palace (a Belmond  
Hotel) e Hotel das Cataratas (a Belmond Hotel)

PAINEL IV – Estratégias para  
comercializar o Brasil para os brasileiros
Em 2020, muitos agentes de viagens foram pegos de surpre-
sa e tiveram que começar a comercializar o destino Brasil.  
Praticamente todos se depararam com dificuldades diante da 
complexidade dessa oferta que é toda nossa e transborda 
paixão e, claro, desafios. Lívia, da Go Agentes, nos dará  
dicas de como se diferenciar e conquistar os clientes  
brasileiros comercializando os melhores destinos do  
nosso país com maestria!

PALESTRANTE: Livia Sá (Go Agentes/Go Viagens)

EXPOSITORES
NANNAI Resort e SPA & NANNAI Noronha Solar dos  
Ventos e Carmel Taíba

TER, 3 DE  
AGOSTO
 
10h30 – 
12h00 

TER, 3 DE  
AGOSTO
 
14h30 – 
16h00 

MANHÃ

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 3

PAINEL V – O Marketing e a  
sustentabilidade: desmitificando  
preconceitos
Carolina Paiva nos traz importantes conceitos sobre a  
sustentabilidade, além de dar dicas de como as agências 
podem incentivar a comercialização de lugares que respeitam 
natureza e comunidades locais. Ela vai desmistificar a sim-
plificação do conceito. Afinal, sustentabilidade não significa 
rusticidade.

PALESTRANTE: Carolina Paiva (Mandaku)

EXPOSITORES
Zorah Beach, Jaguaribe Lodge e Vila Selvagem

PAINEL VI – Uma nova fase na vida da sua 
agência: turismo para os idosos 
Experiências adaptadas para um segmento para lá de espe-
cial: viagens para idosos. Sem dúvida, um filão que só tende 
a crescer com o envelhecimento geral da população mundial, 
inclusive a brasileira, com os avanços médicos. Com caracte-
rísticas e demandas próprias, o prof. Marcelo Vilela de Almei-
da (EACH-USP), nos traz dados interessantes sobre esse 
perfil de viajante, comentando como andam os destinos 
brasileiros que atendem esse segmento. Sem dúvida,  
uma reflexão necessária para esses tempos atuais.

PALESTRANTE: Prof. Marcelo Vilela de Almeida  
(EACH-USP)

EXPOSITORES
Villas de Trancoso Hotel e Resort e Campo Bahia Hotel 
Villas Spa

QUA, 4 DE  
AGOSTO
 
10h30 – 
12h00 

QUA, 4 DE  
AGOSTO
 
14h30 – 
16h00 

MANHÃ

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 4

PAINEL VII – Viagem para todo mundo:  
reflexões sobre as necessidades especiais 
para turistas com deficiências físicas    
De acordo com o IBGE, cerca de 43 milhões de brasileiros 
convivem com algum tipo de deficiência. Arthur nos con-
ta como acabou descobrindo uma possibilidade de atender 
viajantes que precisam de máxima atenção quando o assun-
to são viagens sob medida. Já, Ricardo, após uma grande 
reviravolta em sua vida, viu uma oportunidade de ensinar 
o mercado de viagens a se preparar melhor para atender 
os viajantes com deficiência física. Ele vai trazer algumas 
questões importantes para o evento.

PALESTRANTES: Arthur Minniti e Ricardo Shimosakai

EXPOSITORES
Tivoli Ecoresort Praia do Forte e Morada dos Canyons

PAINEL VIII – Após 1 ano, o que aprendemos e 
qual turismo queremos? 

• Viaje pelo Brasil em busca de encontros  
autênticos 

Marianne reflete sobre esse tema e nos traz exemplos 
brasileiros.
Participação especial: Marianne Costa (Vivejar)

QUI, 5 DE  
AGOSTO
 
10h30 – 
12h00 

QUI, 5 DE  
AGOSTO
 
14h30 – 
16h00 

MANHÃ

TARDE



9

• Iniciativas brasileiras, exemplo Soul Mandala 
Renata traz uma linda iniciativa surgida na pandemia:  
o Soul Mandala no qual vendas se convertem em  
doações para comunidades.
Participação especial: Renata Ickowicz (Mandala/Soul 
Mandala)

• Por que humanizar a minha marca no turismo?
A pandemia aproximou pessoas virtualmente, já que essa, 
foi a única forma de contato. 
Muitos agentes tem dúvida em como fazer esse processo 
de humanização e qual a forma mais efetiva para se  
conectar com o seu público. O consultor de marketing 
especialista no segmento turístico, Thiago Akira, vem para 
elucidar essas dúvidas, propondo ações.
PALESTRANTE: Thiago Akira

QUI, 5 DE  
AGOSTO
 
14h30 – 
16h00 

TARDE • Turismo de natureza: desafios e conquistas em um 
ano pandêmico 

Jota, um dos pioneiros do ecoturismo no Brasil, nos traz 
reflexões diretamente da Chapada Diamantina. Nesse ano, 
houve mudanças no perfil do viajante brasileiro? E os  
destinos tiraram proveito dessa pausa forçada? 
Participação especial: Jota Marincek (Venturas Viagens)
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EXPOSITORES

ARARAS ECO  
LODGE

É uma pousada de experiência na selva do Pantanal, inserida 
em uma imensa reserva particular que garante vida silvestre 
na porta dos hóspedes. As diárias incluem pensão completa 
e 2 passeios diários guiados por especialistas (bilíngues) em 
natureza.  
A gastronomia é baseada no “slow food” e “farm-to-table”.  
O hotel oferece uma experiência completa de imersão na  
natureza nesse lindo bioma brasileiro, pode-se fazer safáris  
fotográficos para avistar onças-pintadas, além de contratar 
pacotes integrados para explorar a Chapada dos Guimarães, 
mergulhos em águas cristalinas de Nobres, por exemplo.

EXPOSITORES: Akhila Thuronyi, André Thuronyi 
contato: akhila.ararasecolodge@gmail.com

Poconé, MT

Como chegar: apenas 132 km ou 2 horas de viagem do  
Aeroporto Marechal Rondon de Cuiabá (CGB).  
Oferecem serviços de transfer regular e privativo.

Acomodações: 22 quartos

saiba mais

HOTEL DAS  
CATARATAS,  
A BELMOND  

HOTEL  

Rodeado por uma exuberante floresta tropical, este refúgio  
cor-de-rosa oferece acesso exclusivo ao parque a qualquer 
hora do dia. Ver a grandiosidade das cataratas de perto é um 
privilégio! Cruze as portas do hotel e descubra um mundo de 
luxo discreto. Aqui, aprecie o canto dos pássaros na selva 
enquanto relaxa na piscina, passeie pelos jardins repletos de 
orquídeas e saboreie caipirinhas admirando o pôr do sol.

EXPOSITORES: Jiovana Alves, Samantha Machado e  
Felipe Pereira
contato: jiovana.alves@belmond.com  
samantha.machado@belmond.com 
felipe.pereira@belmond.com

Foz do Iguaçu, PR

Como chegar: O Hotel das Cataratas está localizado dentro do  
Parque Nacional. Fica a apenas 25 minutos de carro do Aeroporto  
Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) no Brasil e a cerca de 45 min. 
do Aeroporto de Puerto Iguazu (IGR) na Argentina. 

Acomodações: 159 e 28 suítes

saiba mais

mailto:akhila.ararasecolodge%40gmail.com?subject=
https://araraslodge.com.br/pt-br
mailto:jiovana.alves%40belmond.com%20?subject=
mailto:samantha.machado%40belmond.com?subject=
mailto:felipe.pereira%40belmond.com?subject=
https://www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/iguassu-falls/belmond-hotel-das-cataratas/?utm_source=local_search&utm_medium=link&utm_campaign=google_business
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EXPOSITORES

COPACABANA 
PALACE,  

A BELMOND  
HOTEL 

Desde que abriu suas portas em 1923, este hotel histórico é 
o local perfeito para viver momentos inesquecíveis, afinal é 
um ícone, um cartão postal da capital fluminense. Os 2 restau-
rantes estrelados pela Guia Michelin, a piscina mais glamorosa 
do Rio e as 7 suítes de cobertura, fazem dessa experiência, 
na cidade maravilhosa, um marco da hospitalidade carioca e 
internacional.

EXPOSITORES: Jiovana Alves, Samantha Machado e  
Felipe Pereira
contato: jiovana.alves@belmond.com  
samantha.machado@belmond.com 
felipe.pereira@belmond.com

Rio de Janeiro, RJ

Como chegar: Localizado na melhor área do Rio de Janeiro, o hotel 
fica em frente à Praia de Copacabana e está a apenas 35 min. do 
Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (GIG) e a 10 min. do 
Aeroporto doméstico Santos Dumont (SDU).

Acomodações: 138 e 101 suítes

saiba mais

BUPITANGA 

Na Praia da Pipa, no local conhecido como Chapadão, em 
cima das belas falésias locais, próximo às praias do Amor, 
da Cancela e das Minas, encravado numa área total de 26 mil 
metros quadrados, o Bupitanga é um retiro idílico. Todos 
os bangalôs têm varanda com rede e infraestrutura completa 
e aconchegante. O nome do hotel vem do tupi-guarani: “bu” 
significa terra, e “pitanga” vermelho, ou seja, terra vermelha, 
fazendo alusão às falésias.

EXPOSITORES: Haroldo Gutierrez  
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Tibau do Sul, RN

Como chegar: Aeroporto de Natal (RN) – 100 km de distância, em 
torno de 1h50 min. Aeroporto de João Pessoa (PB) – 140 km de  
distância, em torno de 2h30 min.
Acomodações: 30 bangalôs, sendo 10 bangalôs com piscina 
particular, 08 bangalôs com vista para o jardim e 12 bangalôs com 
mezanino.

saiba mais

mailto:%20jiovana.alves%40belmond.com?subject=
mailto:samantha.machado%40belmond.com?subject=
mailto:felipe.pereira%40belmond.com?subject=
https://www.belmond.com/pt-br/hotels/south-america/brazil/rio-de-janeiro/belmond-copacabana-palace/
jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
https://bupitangahotel.com.br/
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EXPOSITORES

CAMPO 
BAHIA 

No Campo Bahia “Catch your dream” e viva o verdadeiro luxo 
descalço. Casa da seleção alemã, campeã da Copa de 2014, 
é o ambiente perfeito para quem busca arquitetura moderna, 
sem deixar a sustentabilidade de lado, pois, a proteção ao meio 
ambiente e a natureza estão na alma do hotel. O hotel é decora-
do por 14 artistas brasileiros e estrangeiros, é intimista, integra-
do e com infraestrutura completa de piscina, bar, spa, restauran-
te. Passeios de barco para avistar o pôr do sol no Rio João de 
Tiba ou nadar nas piscinas naturais do recife de Coroa Vermelha 
são experiências imperdíveis. 

EXPOSITORA: Marisa Guilguer 
contato: marisaguilger@campobahia.com

Vila de Santo André, Bahia 

Como chegar: O percurso do aeroporto ao Hotel leva em torno de  
45 min., desde o aeroporto de Porto Seguro (27km). Oferece a tra-
vessia de balsa em Santa Cruz de Cabrália até Santo Andre, duração 
de 10 min. O hotel pode organizar os traslados.

Acomodações: 60 suítes, distribuídas em 13 vilas. 

saiba mais

CARMEL  
TAÍBA 

 EXCLUSIVE  
RESORT   

O Carmel Taíba Exclusive Resort nasce com o propósito de 
proporcionar as melhores sensações aos seus hóspedes. 
Localizado em uma vila de pescadores na Praia da Taíba, em 
São Gonçalo do Amarante, a 75km de Fortaleza, possui design 
único e uma atmosfera rica em detalhes, com uma arquitetura 
natural que desponta sobre um rochedo e se projeta para o mar. 
O resort é o destino certo para quem busca privacidade, 
conforto, requinte gastrônimico e natureza estonteante.

EXPOSITORES: Humberto Egydio 
contato: comercial@carmelhoteis.com.br 

Taiba, São Gonçalo do Amarante, CE

Como chegar: Aeroporto Pinto Martins. Ainda tem empresa de  
transfer privativo e o hotel fica 70km do aeroporto

Acomodações: 36

saiba mais

mailto:marisaguilger%40campobahia.com?subject=
https://www.campobahia.com/pt
jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
mailto:comercial%40carmelhoteis.com.br?subject=
https://carmelhoteis.com.br/carmeltaiba/
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EXPOSITORES

CASA 
 TURQUESA 

A Casa Turquesa foi aberta em 2008, num casarão do século 
XVIII completamente renovado após um incêndio. A renovação, 
respeitou as linhas originais da propriedade histórica e devolveu 
todo o charme colonial. Tetê Etrusco escolheu Paraty como 
seu porto seguro após 12 anos morando na França,  
trazendo na mala uma multifacetada e rica experiência de  
viagens. Casa Turquesa tornou-se uma referência de luxo e 
hospitalidade na romântica e histórica Paraty. 

EXPOSITORA: Tetê Etrusco 
contato: tete@casaturquesa.com.br

Paraty, RJ 

Como chegar: Paraty possui um pequeno aeroporto, porém, para 
aviões de pequeno porte e privados. Aeroportos mais próximos:  
Guarulhos e Galeão.

Acomodações: 9

saiba mais

INSÓLITO 
BOUTIQUE  

HOTEL & SPA  

O Insólito Boutique Hotel & Spa é um conceito de arte, decora-
ção e cultura em forma de hotel. Localizado no canto esquerdo 
da Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios, aqui se celebra 
à cultura brasileira em cada ambiente, feito a mão, enaltecendo 
a história ímpar de toda uma nação. O Insólito é mais que um 
Boutique Hotel é, portanto, uma galeria de arte.
Seus quartos, também, homenageiam a arte e cultura brasilei-
ra, possui acesso exclusivo a praia, gastronomia requintada e 
quartos vista mar. 

EXPOSITORES: Manuela Losso 
contato: comercial@insolitohotel.com

Buzios, Rio de Janeiro, RJ 

Como chegar: Aeroporto de Búzios (SSBZ): 15 min. Aeroporto de 
Cabo Frio (CFB): 30 minutos. Aeroporto Santos Dumont (SDU):  
3 horas de carro ou 15 minutos de helicóptero.

Acomodações: 24

saiba mais

mailto:%20tete%40casaturquesa.com.br?subject=
https://www.casaturquesa.com.br/
jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
mailto:comercial%40insolitohotel.com?subject=
https://www.insolitohotel.com/
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EXPOSITORES

JAGUARIBE 
LODGE 

Fruto do sonho de uma família francesa que chegou na  
Costa cearense há 14 anos e fundou esse lindo hotel nas 
dunas, rústico e sustentável, com vilas amplas e um centro 
prática do kitesurf. Sem dúvida um reduto de puro sossego e 
privacidade. 

EXPOSITORES: Haroldo Gutierrez  
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Fortim, Ceará

Como chegar: 135km à leste de Fortaleza (1h50) e 21km de Aracati 
(20 min). Chegada via aeroporto Fortaleza e, mais recentemente, 
nova opção via aeroporto de Aracati.

Acomodações: 23

saiba mais

MORADA DOS 
CANYONS    

A Morada é um hotel de estrutura familiar, que teve crescimen-
to lento ao longo dos últimos 17 anos. Toda a mão de obra é 
local e até hoje inclui vários membros da família fundadora 
dedicados a administração do hotel. Construídos num lugar 
incrível, à beira dos canyons dos parques nacionais Apara-
dos da Serra e Serra Geral, as acomodações da Morada per-
mitem que você tenha do próprio quarto uma visão privilegiada 
dos canyons e até mesmo do litoral catarinense. A Morada está 
a aproximadamente 650m de altitude, a 12km do canyon Itaim-
bezinho, entre os municípios de Praia Grande SC e Cambará 
do Sul RS, na Serra do Faxinal.

EXPOSITORES: Tiago Marcelino 
contato: comercial@moradadoscanyons.com.br

Serra do Faxinal, Praia Grande, SC

Como chegar: Localizada a (28km) da principal rodovia do sul do 
país (BR 101), e o aeroporto internacional mais próximo é o de Porto 
Alegre RS.

Acomodações: 12

saiba mais

mailto:%20haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
https://www.jaguaribelodge.com/?gclid=Cj0KCQjw3f6HBhDHARIsAD_i3D84RyTWN3Ve16dkuQncgqo2hEgL6uLlYyI1tCHHgZwuV33VTYgkX50aAuBqEALw_wcB/
jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
mailto:comercial%40moradadoscanyons.com.br?subject=
https://www.moradadoscanyons.com/
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EXPOSITORES

NANNAI  
NORONHA  

SOLAR DOS 
VENTOS

Uma pousada boutique com alma de casa na praia. A sensa-
ção de flutuar é ampliada pela estrutura elevada do solo por 
palafitas. Espaço a perder de vista e muito ar fresco, a brisa 
do mar sopra ampliando a sensação de plenitude, conforto e 
privacidade. O novíssimo Nannai Noronha Solar dos Ventos, 
está a poucos metros da Baía do Sueste, uma das mais prote-
gidas da ilha, com vista para as ilhas do Chapéu e Cabeluda. 
O mar do Sueste, que fica próximo à pousada, é transparente 
e perfeito para o mergulho com as tartarugas, explorando a 
rica fauna marinha desse santuário brasileiro.

EXPOSITORES: Alex Andrade   
contato: alex.andrade@nannai.com.br

Fernando de Noronha – PE

Como chegar: Voos diários para Noronha saem de Recife e Natal 
pelas companhias aéreas Gol e Azul. 5 minutos de transfer desde o 
aeroporto (incluído na diária).

Acomodações: 8 bangalôs e 2 apartamentos 

saiba mais

NANNAI  
MURO ALTO     

O melhor dos hotéis autorais com as opções de um resort. Es-
portes, programação na piscina, no bar e no mar, espaço kids, 
relax por todo canto. O NANNAI atende hóspedes diversos, 
respeitando diferentes perfis. A amplitude do hotel, mais 
sua arquitetura privilegiada, preservam o espaço individual. As 
piscinas, individuais e coletivas, que se comunicam pelo hotel 
inteiro, formam um imenso labirinto intrigante de águas, um la-
birinto que instiga a imaginação. Hidroginástica, alongamento, 
dança, academia, golfe, tênis, stand up e caiaque. 

EXPOSITORES: Alex Andrade   
contato: alex.andrade@nannai.com.br

Ipojuca, Muro Alto, PE

Como chegar: Localizada a (28km) da principal rodovia do sul do 
país (BR 101), e o aeroporto internacional mais próximo é o de Porto 
Alegre RS.

Acomodações: 95

saiba mais

mailto:%20alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
https://www.nannai.com.br/
mailto:%20alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
https://www.nannai.com.br/
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EXPOSITORES

TIVOLI  
ECORESORT 

PRAIA DO  
FORTE

Mais do que um resort, um paraíso esculpido pela natureza. 
No Tivoli Ecoresort Praia do Forte, cuidar dos hóspedes 
é de extrema importância. Por isso, foi criado o programa 
Feel Safe at Tivoli, que responde às necessidades da nova 
realidade social, abrangendo garantia máxima de segurança 
para nossos hóspedes e colaboradores. Novas medidas foram 
implementadas pela Cristal International Standards, onde os 
protocolos de higiene e segurança aplicáveis às operações 
do hotel foram redefinidos, garantindo ambientes ainda mais 
limpos e seguros.

EXPOSITORES: Camila Azevedo    
contato: cazevedo@tivolihotels.com

Mata de São João, Praia do Forte, BA

Como chegar: a apenas 50 minutos de carro do Aeroporto Interna-
cional de Salvador, o hotel localiza-se em uma área de preservação 
ambiental, delimitada por um exuberante coqueiral, em um agradável 
clima tropical.

Acomodações: 287 apartamentos e 4 Pool Villas

saiba mais

VILA DE  
ALTER POUSADA 

BOUTIQUE  
AMAZÔNIA     

Aberta em 2016, comprometida com o turismo sustentável e 
a preservação do meio ambiente, a Vila de Alter é a primeira 
pousada boutique do Pará. Os ambientes foram distribuí-
dos na mata secundária que circunda os quatro mil metros da 
pousada. Suspensos por palafitas, os bangalôs representam 
casinhas ribeirinhas, para que os hóspedes possam viven-
ciar o modo de vida local. No projeto, foi usada madeira de 
reflorestamento, mesclado com portas e janelas de vidro para 
favorecer a ventilação. O que realmente cativa em Vila de Alter 
é o nosso atendimento personalizado com carinho e cuidados 
redobrado.

EXPOSITORES: Andréa Aymar e Regina Santos   
contato: reservas@viladealter.com.br

Alter do Chão, PA 

Como chegar: Alter do Chão é um vilarejo de Santarém, há voos 
diários operados pela Azul, Latam e Gol. Há voo diretos de Brasília, 
que duram 2h10, e de Belém (PA) e Manaus (AM), 1h 10min. Do 
aeroporto de Santarém a Alter do Chão são 30 minutos de carro. Se 
o hóspede desejar, a pousada indica serviços terceirizados de tras-
lado, aluguel de carro e táxi. Vila de Alter fica localizada a 1,4km do 
centrinho do vilarejo.

Acomodações: 6 vilas

saiba mais

mailto:cazevedo%40tivolihotels.com?subject=
mailto:reservas%40viladealter.com.br?subject=
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EXPOSITORES

VILA  
SELVAGEM

O Vila Selvagem é um oásis de luxo e tranquilidade à  
beira-mar idealizado por uma família francesa que se insta-
lou no Brasil há 14 anos, o hotel abriu suas portas em 2009, é 
ideal para famílias, para casais ou grupo de amigos. De frente 
para o mar, é espaçoso, tem bangalôs equipados, duas pisci-
nas, restaurante na praia, alta gastronomia e é um point exce-
lente para a prática de kite surf. 

EXPOSITORES: Haroldo Gutierrez   
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Fortim, Ceará 

Como chegar: 135km à leste de Fortaleza (1h50) e 21km de Aracati 
(20 min). Chegada via aeroporto Fortaleza e, mais recentemente, 
nova opção via aeroporto de Aracati. 

Acomodações: 28

saiba mais

VILLAS 
DE TRANCOSO     

Cercado pela floresta tropical e localizado em umas das mais 
belas praias de Trancoso, encontra-se o Villas de Trancoso, 
um pequeno hotel boutique totalmente integrado à exube-
rante paisagem tropical e longe dos caminhos mais triviais. 
Dez acomodações entre villas e suítes de luxo, cozinha sun-
tuosa, praias de areia dourada, jardins tropicais e equipe aten-
ciosa, tudo combinado para criar uma experiência única, seja 
para um casal em lua de mel que busca privacidade e romance 
ou para uma família que deseja passar um tempo especial.

EXPOSITORES: Haroldo Gutierrez    
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Trancoso, BA   

Como chegar: Localizado em Trancoso, na praia dos Nativos, ape-
nas a 1,5 km de distância do Quadrado, ou 5 min. de carro. Acesso 
terrestre via balsa, partindo de Porto Seguro, passando pelo Arraial 
D’ajuda (31km) ou pela estrada que liga Porto Seguro à Trancoso 
(47km), em tempo estimado de 1h10. Para aviões privados, Trancoso 
possui um aeroporto e heliponto do Complexo Terravista, localizado a 
8 minutos de carro/taxi até o hotel.

Acomodações: 10

saiba mais

mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
mailto:%20haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
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ZORAH  
BEACH HOTEL  

Um refúgio pé na areia com um serviço personalizado. O 
Zorah Beach surpreende com uma decoração asiática em um 
ambiente tropical, um verdadeiro convite ao requinte, um hotel 
spa. O proprietário é Sumeet Dhillon, um indiano que abando-
nou a vida de alto executivo em uma multinacional e idealizou 
esse projeto que administra com muita paixão. O Zorah Beach 
está na praia de Guajiru, uma das quatro praias de Trairi, 
uma das mais tranquilas e belas. A praia é uma das mais 
paradisíacas e exclusivas do litoral cearense, sendo um con-
vite ao relaxamento junto a natureza. A gastronomia do hotel 
tem pratos contemporâneos e asiáticos feitos com ingredientes 
frescos do local.

EXPOSITORES: Alejandro Ureta   
contato: alejandro@cearacollection.com.br 

Trairi, CE 

Como chegar: Aeroporto de Fortaleza a 130km e 2 horas de traslado. 

Acomodações: 22 quartos, em 3 categorias: 1 vila, 5 bangalôs e  
16 suítes. 

saiba mais

mailto:%20alejandro%40cearacollection.com.br%20?subject=
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Engenheiro com baixa visão desde 2002 fun-
dou uma empresa importadora de equipamen-
tos que auxiliam quem tem baixa visão (Mundo 
da Lupa). É fundador da Viagem Acessível, 
que desde 2018, tem foco em viagens senso-
riais que incluem e entregam experiências  
diferenciadas para portadores de necessi-
dades especiais, adaptando o roteiro para a 
necessidade de cada viajante. 

Contato: contato@viagemacessivel.com.br

ARTHUR MINNITI
Viagem Acessível/Mundo da Lupa

Turismóloga formada pela Universidade 
Anhembi Morumbi com dez anos de experiên-
cia na área. Empreende na Mandakaru com 
consultoria focada em comunicação e inova-
ção e tem o turismo responsável como norte.

Contato: contato@mandakaru.tur.br

CAROLINA PAIVA
Mandakaru

Formada em Turismo com ênfase em Hotela-
ria, com especialização em Gestão de Vendas 
e Negociação pela FAAP e certificação de ges-
tão estratégica pela Harvard Extension School. 
Carolina é profissional atuante há 15 anos no 
segmento de hotelaria pelo grupo Accor e co-
fundadora da MUST – Mulheres do Turismo.

Contato: carolina.STOLF@accor.com

CAROLINA STOLF
Grupo Accor/MUST

PALESTRANTES

Clovis trouxe em 1998 a Associação Inter-
nacional de Turismo LGBT+ para o Brasil. É 
coordenador dos membros no Brasil, Portugal 
e América do Sul. Em 2020 ainda assumiu o 
cargo de executivo comercial na Câmara de 
Comércio e Turismo LGBT do Brasil. 

Contato: clovis.casemiro@iglta.org

CLOVIS CASEMIRO
IGLTA

contato@mandakaru.tur.br
mailto:contato%40viagemacessivel.com.br?subject=
mailto:contato%40mandakaru.tur.br?subject=
mailto:%20carolina.STOLF%40accor.com?subject=
mailto:clovis.casemiro%40iglta.org?subject=
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Graduada em Hotelaria pela Universidade 
Estácio de Sá e especializada em Gestão de 
Marcas de Luxo pela ISC de Paris. Possui 15 
anos de experiência na hotelaria e turismo de 
luxo. Morou na França e China porém é por sua 
terra natal, o Brasil, que seu  coração realmente 
bate forte. Ama viajar e descobrir cada canto do 
nosso país. Apaixonada por natureza e turismo 
de experiência.

Contato: clovis.casemiro@iglta.org

DALILA FLORIÃO
Passion Brazil

Viajante por natureza. Fundador da Venturas 
Viagens. Vida dedicada a expandir o olhar 
sobre mundo e a si mesmo através de viagens 
de natureza.

Contato: jota@venturas.com.br

JOTA MARINCEK
Venturas Viagens

Diretora-geral da Go Viagens Personalizadas, 
empresa que há 8 anos vende roteiros dife-
renciados. Formada em Relações Públicas e 
pós-graduada em Administração de Empresas 
pela FGV. Já foi professora, e além disso atuou 
no setor de comunicação de grandes multina-
cionais e agências de marketing. Atualmente, 
coordena também a escola “Go Agentes”, com 
foco em diferenciação e roteiro personalizado.

Contato: livia@goviagens.com

LIVIA SÁ
Go Viagens/Go Agentes

PALESTRANTES

Bacharel em Turismo, Especialista em Plane-
jamento e Marketing Turístico, Mestre e Doutor 
em Ciências da Comunicação. Docente do 
Curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Coordenador da 
Oficina de Turismo Social Viver São Paulo/
USP60+/EACH/USP.

Contato: marcelovilela@usp.br

Prof. MARCELO VILELA
EACH-USP

mailto:clovis.casemiro%40iglta.org?subject=
mailto:%20jota%40venturas.com.br?subject=
mailto:livia%40goviagens.com?subject=
mailto:marcelovilela%40usp.br?subject=
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É sócia-diretora da Mandala Tours, operadora 
de turismo que em 2021 completa 35 anos no 
mercado, com foco em viagens personalizadas 
e grupos de interesses especiais. É também 
estudante de kabbalah há 7 anos, e inspirada 
pelos estudos, fundou o projeto social SoulMan-
dala, onde parte do lucro das vendas no Brasil 
são doados para uma comunidade ou institui-
ção local do destino visitado pelo cliente.

Contato: renata@mandalatours.com.br

RENATA ICKOWICZ
Mandala Tours/Soul Mandala

PALESTRANTES

Trajetória de mais de 25 anos no turismo, hoje 
é CEO da Brazilian Luxury Travel Association 
(BLTA) desde 2014. Foi responsável pela 
implantação do Projeto de Sustentabilidade 
da BLTA, é professora universitária de gradua-
ção e pós durante 12 anos foi consultora de 
variados projetos. É turismóloga com mestrado 
em hospitalidade e artista ceramista nas horas 
vagas.   

Contato: simone@blta.com.br

SIMONE SCORSATO
BLTA

É especialista em acessibilidade, inclusão e 
turismo. Presidente da ABRATURA (Associa-
ção Brasileira de Turismo Acessível), membro 
da Red Iberoamericana de Turismo Accesible, 
SATH e ENAT, organizações internacionais 
de turismo acessível. Consultor, palestrante 
internacional e docente em cursos de Pós 
Graduação e MBA. Criou a Turismo Adaptado 
com cursos online.

Contato: ricardo@ricardoshimosakai.com.br

RICARDO SHIMOSAKAI 
Acessibilidade e Inclusão

Empreendedora social e fundadora da Vivejar. 
Co-Fundadora da Raízes Desenvolvimento 
sustentável. Marianne é uma grande entusias-
ta do empoderamento feminino e empreende-
dorismo com propósito social.   

Contato: marianne@vivejar.com.br

MARIANNE COSTA
Vivejar

contato@mandakaru.tur.br
mailto:renata%40mandalatours.com.br?subject=
mailto:simone%40blta.com.br?subject=
mailto:%20ricardo%40ricardoshimosakai.com.br?subject=
mailto:%20marianne%40vivejar.com.br?subject=
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Formada Turismo pela USP, estudou na  
Universidade de Granada. Trabalhou como 
consultora de viagens em renomadas agên-
cias brasileiras. É fundadora da DUO Network 
& DUO connections e acredita em viagens 
essencialmente transformadoras. 

Contato: caroline@duonetwork.com.br

CAROLINE M. GRAMAGLIO
DUO Network/DUO connections

PALESTRANTES

Formado em Publicidade e Propaganda na 
UCDB com MBA em Marketing pela FGV/
Rio. Professor Universitário e de Pós-Gradua-
ção para turmas de Publicidade, Marketing e 
Administração na UCDB, Uniderp e Estácio. 
Desde 2012 está trabalhando com Consul-
toria, palestras e treinamentos em Marketing 
Digital no Turismo e possui também uma 
produtora de vídeo.

Contato: contato@thiagoakira.com.br

THIAGO AKIRA
Consultor de Marketing Turístico APRESENTAÇÃO

mailto:%20caroline%40duonetwork.com.br?subject=
mailto:%20contato%40thiagoakira.com.br?subject=
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CONTATOS EXPOSITORES
PROPRIEDADE REPRESENTANTE E-MAIL

ARARAS ECO LODGE Akhila Thuronyi reservas@araraslodge.com.br

COBACANA PALACE, 
A BELMOND HOTEL

Jiovana Alves,  
Samantha Machado,  

Felipe Pereira

jiovana.alves@belmond.com 
samantha.machado@belmond.com 

felipe.pereira@belmond.com
HOTEL DAS  
CATARATAS,  
A BELMOND HOTEL

Jiovana Alves,  
Samantha Machado,  

Felipe Pereira

jiovana.alves@belmond.com 
samantha.machado@belmond.com 

felipe.pereira@belmond.com

BUPITANGA Haroldo Gutierrez haroldohghotelaria@gmail.com

CAMPO BAHIA  Marisa Guilguer marisaguilger@campobahia.com

CARMEL TAÍBA  
EXCLUSIVE RESORT Humberto Egydio comercial@carmelhoteis.com.br

CASA TURQUESA Tetê Etrusco tete@casaturquesa.com.br

INSÓLITO Manuela Losso comercial@insolitohotel.com

JAGUARIBE LODGE Haroldo Gutierrez  haroldohghotelaria@gmail.com

MORADA DOS 
CANYONS Tiago Marcelino comercial@moradadoscanyons.com.br

NANNAI MURO ALTO Alex Andrade   alex.andrade@nannai.com.br

NANNAI SOLAR DOS 
VENTOS Alex Andrade   alex.andrade@nannai.com.br

TIVOLI  
ECORESORT  
PRAIA DO FORTE

Camila Azevedo    cazevedo@tivolihotels.com

VILA DE ALTER  
POUSADA BOUTIQUE 
AMAZÔNIA

Andréa Aymar & 
Regina Santos   reservas@viladealter.com.br

VILA SELVAGEM Haroldo Gutierrez   haroldohghotelaria@gmail.com

VILLAS DE  
TRANCOSO Haroldo Gutierrez  haroldohghotelaria@gmail.com

ZORAH BEACH  
HOTEL Alejandro Ureta   alejandro@cearacollection.com.br
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mailto:jiovana.alves%40belmond.com%20?subject=
mailto:samantha.machado%40belmond.com%20?subject=
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mailto:jiovana.alves%40belmond.com%20?subject=
mailto:samantha.machado%40belmond.com%20?subject=
mailto:felipe.pereira%40belmond.com?subject=
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
mailto:marisaguilger%40campobahia.com?subject=
mailto:comercial%40carmelhoteis.com.br?subject=
mailto:tete%40casaturquesa.com.br?subject=
mailto:comercial%40insolitohotel.com?subject=
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
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mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
mailto:alejandro%40cearacollection.com.br?subject=
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CONTATOS PALESTRANTES
PALESTRANTE EMPRESA/ 

ASSOCIAÇÃO E-MAIL

ARTHUR MINNITI Viagem Acessível/
Mundo da Lupa contato@viagemacessivel.com.br 

CAROLINA PAIVA Mandakaru contato@mandakaru.tur.br

CAROLINA STOLF  Grupo Accor/MUST carolina.STOLF@accor.com

CLOVIS CASEMIRO IGLTA clovis.casemiro@iglta.org

DALILA FLORIÃO  Passion Brazil info@passionbrazil.com.br 

JOTA MARINCEK Venturas Viagens jota@venturas.com.br

LIVIA SÁ Go Agentes/ 
Go Viagens livia@goviagens.com

MARCELO VILELA EACH-USP  marcelovilela@usp.br

MARIANNE COSTA Vivejar marianne@vivejar.com.br

RENATA ICKOWICZ Mandala Tours/ 
Soul Mandala  renata@mandalatours.com.br

RICARDO  
SHIMOSAKAI 

Consultor  
Especialista em 
Acessibilidade e 

Inclusão
ricardo@ricardoshimosakai.com.br

SIMONE SCORSATO
Brazilian Luxury  

Travel Association 
(BLTA)

simone@blta.com.br 

THIAGO AKIRA
Consultor de  

Marketing Turístico e 
Professor 

contato@thiagoakira.com.br
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