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De 08 a 10 de AGOSTO vamos virtualmente conhecer o que há de 
melhor do turismo no Brasil: empresas com foco em sustentabili-
dade, hotéis boutique e resorts, cada um com seu encanto próprio. 
É hora, mais uma vez, de construir um novo olhar. Agora, alguns 
temas estão relacionados às relações do trade, alguns gargalos do 
turismo doméstico, além de relembrarmos alguns dos melhores mo-
mentos da edição passada.

O DUO connections BRASIL 3 terá 6 painéis distribuídos em  
3 dias de evento (8 a 10 de agosto), 2 sessões diárias (10h30 às 
12h00 e outro das 14h30 às 16h00). 

Quem cumprir a meta mínima de participação ao vivo, de pelo 
menos 5 painéis, vai concorrer a noites grátis de alguns de nossos 
expositores. E como já virou tradição, ao final de cada painel, teste 
seu aprendizado em quizzes e concorra a mais noites gratuitas nos 
melhores hotéis brasileiros.

Confira a programação completa abaixo e salve esse PDF. 

SOBRE  

DUO connections 
BRASIL 3  

Evento online – 3ª edição 

100% ONLINE e GRATUITO para 
o agente de viagens brasileiro,  
via plataforma ZOOM.
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 1

PAINEL I – Abertura. Interiores: cultura,  
história e diversidade brasileira
Iniciamos o evento nos interiores brasileiros: Pantanal, na Estrada 
Real (no Sudeste), além da Amazônia com Alter do Chão, no nor-
te do país: destinos genuinamente brasileiros, capazes de oferecer 
integração cultural e experiências autênticas.  
O caminho da Estrada Real, uma trilha histórica brindada por uma 
natureza diversa e exuberante que contempla 3 estados do sudes-
te. Também, vamos conhecer a Serra do Amolar, no Pantanal, um 
destino criador de memórias marcantes. 

PALESTRANTES: Gian Valias (Pure Brasil), Felipe Bezerra (Oikos)

EXPOSITORES
Vila de Alter Pousada Boutique Amazônia
Pousada Araras eco-lodge
Amolar Experience  
Oikos – Estrada Real de Minas Gerais

PAINEL II – Correções de rumo no  
posicionamento digital das agências
Thiago traz dicas para redefinir a estratégia de marketing digital 
da sua agência. Quais são os erros comuns dos agentes de via-
gens? O que pode ser feito para você se posicionar digitalmente 
na sua agência? Os expositores trazem novidades e ajudam você 
a conhecer mais seus arredores. 

PALESTRANTE: Thiago Akira (Consultor de Marketing Turístico) 

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

SEG, 8 DE  
AGOSTO

 
10h30 – 12h

SEG, 8 DE  
AGOSTO

 
14h30 – 16h

MANHÃ

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 2

PAINEL III – Rota das Emoções, sustentabilida-
de no Brasil e luxo contemporâneo na realidade 
brasileira  
Sem dúvida, nenhum destino está tão em alta do que a Rota das 
Emoções. Convidamos a TGK Travel para explicar melhor essa 
rota, suas nuances, principais lugares para se hospedar e atrati-
vos. Na praia de Pipa, volta ao evento o belíssimo Bupitanga.  
Estreia na edição o Quintal de Areias, em Santo Amaro, Mara-
nhão, bem pertinho do Parque Nacional de Lençóis, porém, ainda 
pouco explorado.  

PALESTRANTE: Carolina Paiva (Mandakaru), Simone Scorsato 
(BLTA), Leticia Vasconcelos (TGK Travel) 

EXPOSITORES
Quintal de Areias
Bupitanga

PAINEL IV – Desafios do agente na comercia-
lização do Brasil para brasileiros. Campanha 
brasilidade
Nessa seção vamos rever um pouco a última edição trazendo uma 
fala da Livia Sá, da Go Agentes, com algumas estratégias e re-
flexões sobre como comercializar melhor o Brasil. Convidamos a 
Camila da Just Tur para mostrar alguns dos seus melhores produ-
tos em sua campanha de marketing chamada Brasilidade, cheia 
de mimos para os clientes e facilidades para os agentes! Apresen-
tam-se o Tivoli Ecoresort, um dos mais famosos hotéis do Brasil e 
os 2 incríveis Nannai.

PALESTRANTES: Livia Sá (Go Agentes), Camila Soares (Just Tur)

EXPOSITORES
Tivoli Ecoresort
NANNAI Noronha Solar dos Ventos
 NANNAI Muro Alto

TER, 9 DE  
AGOSTO

 
10h30 – 12h

TER, 9 DE  
AGOSTO

 
14h30 – 16h

MANHÃ

TARDE
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PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA – dia 3

PAINEL V – Por que o mercado (agentes e  
hotéis) tem medo de atender turistas com  
deficiência?
Vamos relembrar um dos pontos mais altos da nossa última edição 
com a fala de Ricardo Shimosakai e Arthur Minniti – profissio-
nais que se reinventaram e seguem inspirando e provocando a 
cadeia de turismo para visualizar todo o potencial desse nicho que 
merece ser incluído em todas as atividades.  
Apresentam-se 3 hotéis, ecolodges e boutique, no ensolarado  
Ceará: Vila Selvagem, Jaguaribe Lodge e Jaguarindia Village. 

PALESTRANTES: Ricardo Shimosakai e Arthur Minniti (Viagem 
Acessível/Mundo da Lupa)

EXPOSITORES
Vila Selvagem
Jaguaribe Lodge
Jaguaríndia Village

PAINEL VI – Relações do trade turístico  
brasileiro e desafios do turismo nacional.  
Turísmo doméstico em números 
Mariana Aldrigui volta a nossa edição para falar ao vivo sobre 
a qualificação profissional em tempos de alta oferta de vagas. 
Como esses profissionais estão sendo empregados? A mento-
ra, Rogéria Pinheiro, traz toda sua bagagem para debater algo 
super em voga, e cada vez mais em falta: qual o valor do nosso 
tempo? Já o Ewerton (FIPE) vai nos passar os dados e reflexões 
sobre números do turismo doméstico nesse “pós” pandemia.

PALESTRANTES:, Rogéria Pinheiro (RP Travel),  
Ewerton Monti (FIPE)

QUA, 10 DE  
AGOSTO

 
10h30 – 12h

QUA, 10 DE  
AGOSTO

 
14h30 – 16h

MANHÃ

TARDE
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EXPOSITORES

AMOLAR  
EXPERIENCE

Localizada na borda oeste do Pantanal, próxima da fronteira 
com a Bolívia, a Serra do Amolar ainda é pouco conhecida, 
mesmo por brasileiros. No Amolar Experience há passeios 
em lanchas, bicicletas, caminhadas, caiaque, interação com 
a comunidade local, inscrições rupestres, cultura e história, 
áreas alagadas com montanhas (uma paisagem um tanto in-
comum no Pantanal), rios de águas cristalinas e, claro, safáris 
para observar as ricas flora e fauna da região. A gastronomia 
típica garante energia suficiente para explorar tudo isso.

EXPOSITOR: Gian Valias (sócio-diretor da Pure Brasil)  
contato: gian@purebrasil.net 

Pantanal, entre Cáceres (MT) e Corumbá (MS) 

Como chegar: o melhor acesso é via Corumbá (voos diários da Azul) 
para então subir de barco pelo Rio Paraguai.

saiba mais

BUPITANGA  
HOTEL   

O hotel está localizado na Praia da Pipa, no lugar conhecido 
como Chapadão, em cima das belas falésias locais, próximo 
às praias do Amor, da Cancela e das Minas, em uma área total 
de 26 mil metros quadrados, com belos jardins e estrutura de 
30 bangalôs, redários, biblioteca, salão de jogos, complexo de 
piscinas com raia de 25 metros, cascata e hidromassagem, 
além de bar molhado e sauna úmida. Tem também quadra de 
squash e moderna academia, somente para os hóspedes.  
O nome Bupitanga vem do tupi-guarani: “bu” significa terra, e 
“pitanga” vermelho; ou seja, terra vermelha, fazendo alusão às 
falésias, região onde o hotel está localizado.

EXPOSITOR: Haroldo Gutierrez (representante comercial)
contato: haroldohghotelaria@gmail.com 
reservas@bupitangahotel.com.br

Tibau do Sul, Praia de Pipa, RN

Como chegar: na Praia da Pipa/RN, entre 2 capitais do Nordeste, 
Natal/RN e João Pessoa/PB. Aeroporto de Natal-Pipa: 1h30.  
Aeroporto de João Pessoa-Pipa: 2h.

Acomodações: 30

saiba mais

mailto:gian%40purebrasil.net%20?subject=
https://www.instagram.com/amolarexperience/
mailto:haroldohghotelaria@gmail.com
mailto:reservas@bupitangahotel.com.br
https://bupitangahotel.com.br/
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EXPOSITORES

CAMPO BAHIA 
HOTEL VILLAS 

SPA

 

Inaugurado em 2014, o Campo Bahia abrigou a seleção de 
futebol da Alemanha durante a Copa do Mundo. É um hotel  
boutique, localizado na enseada do Vilarejo de Santo André, 
rodeado pela flora nativa, é um sofisticado destino de luxo à 
beira-mar. Membro da Brazilian Luxury Travel Association, 
possui um conjunto de 13 vilas confortáveis em meio a uma 
vegetação exuberante. Um exclusivo Spa by L’occitane, uma 
boutique com produtos de marcas renomadas, o beach lounge 
com drinks deliciosos, academia equipada, espaço para yoga, 
além do barco Dream Catcher, para passeios privativos.

EXPOSITORA: Marisa Guilger (gerente de vendas)
contato: marisaguilger@campobahia.com  

Vilarejo de Santo André, Santa Cruz de Cabralia, BA  

Como chegar: vilarejo de Santo André, Santa Cruz Cabrália, Bahia. 
27km do aeroporto de Porto Seguro; percurso de 35 min. de carro 
até Santa Cruz Cabrália. Está a 10 min. de travessia de balsa pelo 
Rio João de Tiba.

Acomodações: 60 suítes distribuídas em 13 vilas 

saiba mais

JAGUARIBE  
LODGE

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

EXPOSITOR: Haroldo Gutierrez (representante comercial)   
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Fortim, Ceará

Como chegar: 135km a 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

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

JAGUARÍNDIA 
VILLAGE

É um hotel frente mar e o terceiro empreendimento da família 
Chaufour que é pioneira no desenvolvimento turístico de  
Fortim reconhecida internacionalmente pelos pontos de kite, 
além de estar envolto por praias paradisíacas e praticamente 
desertas. Aqui, encontre o luxo em harmonia com a natureza 
para uma reconexão íntima com a sua melhor versão.  
O Jaguaríndia Vilage promote resgatar uma experiência  
pautada no slow travel. O design convida a apreciar a cultu-
ra indígena, mantendo conforto e sofisticação.

EXPOSITORES: Alejandro Ureta (gerente-geral),  
Haroldo Gutierrez (representante do hotel) 
contato: gerencia@jaguarindiavillage.com
haroldohghotelaria@gmail.com

Fortim, Ceará

Como chegar: 130km 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: 30 acomodações entre bangalôs e vilas distribuídas 
em 8 categorias, incluindo familiares e algumas com piscina privada. 

saiba mais

NANNAI MURO 
ALTO 

Esse NANNAI é destino ideal para casais. Reconhecido interna-
cionalmente por seus bangalôs com piscinas privativas. O hotel 
tem rica gastronomia e um dos maiores SPAs L’Occitane da 
América Latina. O NANNAI consegue unir o melhor dos hotéis 
exclusivos com a diversidade de opções de um resort: os banga-
lôs com piscina privativa, a gastronomia que combina a cozinha 
regional e preparações a base de frutos do mar, esportes e lazer, 
e o atendimento que faz você se sentir como se estivesse pas-
sando uns dias na casa de praia de um amigo querido. Nos  
buffets de café da manhã e jantar ou no serviço à la carte, o hós-
pede tem a oportunidade de experimentar a cozinha regional. 

EXPOSITOR: Alex Andrade (gerente de vendas) 
contato: alex.andrade@nannai.com.br

Praia de Muro Alto, Recife, PE 

Como chegar: a praia de Muro Alto está localizada a 10km de Porto 
de Galinhas, a praia mais visitada do litoral nordestino. Também está 
a 54km do aeroporto do Recife, capital de Pernambuco. O acesso é 
pela PE-009 (mesma estrada de acesso a porto de Galinhas).  
A entrada para Muro Alto é no km 3 da rodovia.

Acomodações: 95

saiba mais

mailto:gerencia@jaguarindiavillage.com
mailto:haroldohghotelaria@gmail.com
https://jaguarindiavillage.com/
mailto:alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
https://www.nannai.com.br/
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EXPOSITORES

OIKOS apresenta 
Estrada Real de  

Minas Gerais 

Oikos Travel apresenta um roteiro que é a cara do Brasil: 
beleza natural, cultura e história estão por toda a parte!  
A rota passa pela história de Minas Gerais, já que remonta ao  
séc. XVII, associada à exploração do ouro e do diamante no 
Brasil colonial e hoje é a maior rota turística do país, com-
posta por 1.630 km de extensão subdividida em 4 caminhos 
que passam por 3 estados (MG, RJ e SP). Essa expedição 
turística tem como objetivo percorrer o “Caminho dos 
Diamantes” – principal trilha utilizada pela Coroa Portugue-
sa, durante o séc. XVIII, no trecho entre Diamantina e Ouro 
Preto – que se estende por 395 km ao longo da Cordilheira 
do Espinhaço, durante uma semana.

EXPOSITOR: Felipe Bezerra (Diretor/CEO)
contato: felipe@oikos.tur.br

Estrada Real de Minas Gerais

Como chegar: saída desde Belo Horizonte, fim da trilha também na 
capital mineira

saiba mais

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.

EXPOSITOR: Alex Andrade (gerente de vendas) 
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. São 5 min. de transfer desde o
aeroporto (incluído na diária).

Acomodações: 8 bangalôs e 2 apartamentos

saiba mais

mailto:felipe@oikos.tur.br
https://www.oikostravel.com.br/tour/estrada-real-caminho-dos-diamantes/#:~:text=Caminho%20por%20onde%20passa%20a,que%20passam%20por%2003%20estados%20(
mailto:alex.andrade@nannai.com.br
https://www.nannai.com.br/noronha/
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EXPOSITORES

POUSADA  
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 (bilín-
gues) 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, por exemplo.

EXPOSITORES: Akhila Thuronyi e André Thuronyi (sócios)
contato: reservas@araraslodge.com.br 

Pantanal, Poconé, MT

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

Acomodações: 22

saiba mais

QUINTAL DE  
AREAIS 

 

Santo Amaro está bem próximo de uma das entradas do Par-
que dos Lençóis Maranhenses. Nesse lado do circuito estão, 
sem dúvida, algumas das lagoas mais belas dos Lençóis. Por 
se tratar de um lugar bastante isolado e ainda a se desenvolver, 
Santo Amaro, tem opções de hospedagens de variados níveis, 
sendo as mais cobiçadas, pequenas, intimistas e rústicas, com-
pletamente integrada a natureza. Essas palavras descrevem 
bem o Quintal de Areais! Um lugar para boas conversas, risa-
das, descanso e contato com a natureza e comunidade local.
O Quintal de Areias possui somente 4 amplos chalés, garantin-
do total privacidade aos seus hóspedes. O hotel está a apenas  
10 min. de caminhada das dunas dos Lençóis Maranhenses.

EXPOSITORA: Glaucia Barbosa 
contato: quintaldeareias@gmail.com

Santo Amaro, MA (Lençóis Maranhenses) 

Como chegar: próximo as dunas dos Lençóis Maranhenses, apenas 
10 min. de caminhada; 5 min. do Rio Alegre e 8 min. do centro

Acomodações: 4 amplos chalés 

saiba mais

https://araraslodge.com.br/pt-br
mailto:quintaldeareias%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/quintaldeareias/
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EXPOSITORES

TIVOLI  
ECORESORT 

PRAIA DO FORTE

saiba mais   

Mais do que um resort, um paraíso esculpido pela natureza. 
No coração de uma reserva ecológica, o Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte oferece experiências de integração com a natureza, 
em um ambiente único e encantador. Localizado ao norte de 
Salvador (Bahia) é um hotel onde a arquitetura está em perfeita 
harmonia com a paisagem exuberante e a biodiversidade local, 
para os amantes do ecoturismo e também os apreciadores do 
conforto e do equilíbrio do corpo e da mente. Destino tropical 
perfeito para suas férias.

EXPOSITORA: Fernanda Moliterno (gerente regional de vendas)
contato: fmoliterno@tivolihotels.com

Praia do Forte, litoral norte da Bahia 

Como chegar: está a apenas 50 min. do Aeroporto Internacional de 
Salvador, 58 km. O hotel localiza-se em uma área de preservação 
ambiental, delimitada por um exuberante coqueiral. O Tivoli Ecoresort 
Praia do Forte está na Vila da Praia do Forte, litoral norte da Bahia.

Acomodações: 287 apartamentos e 4 Pool Villas

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 distribuídos 
na mata secundária que circunda os 4 mil metros da pousada. 
Suspensos por palafitas, os bangalôs representam casinhas 
ribeirinhas para que os hóspedes possam vivenciar o modo 
de vida local. No projeto foi usada madeira de reflorestamen-
to, mesclado com portas e janelas de vidro para favorecer a 
ventilação.

EXPOSITORES: Andréa Aymar e Regina Santos (co-fundadoras)   
contato: reservas@viladealter.com.br

Alter do Chão, PA 

Como chegar: em Santarém, há voos diários operados pela Azul, 
Latam e Gol. Tem voos diretos de Brasília, que duram 2h10, e de 
Belém (PA) e Manaus (AM), 1h10. Do aeroporto de Santarém são  
30 min. de carro até Santarém. Se o hóspede desejar, a pousada 
indica serviços terceirizados de traslado, aluguel de carro e táxi.  
Vila de Alter fica localizada a 1,4km do centrinho do vilarejo.

Acomodações: 6 vilas

saiba mais

https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-ecoresort-praia-do-forte?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb
mailto:fmoliterno@tivolihotels.com
mailto:reservas%40viladealter.com.br?subject=
https://viladealter.com.br/
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EXPOSITORES

VILLAS DE 
TRANCOSO  

HOTEL E  
RESORT  

Perfeito para escapadas românticas ou viagens em grupos e 
famílias, aqui o ambiente é elegante e rústico, oferecendo uma 
experiência única com atendimento personalizado em uma 
praia paradisíaca. Um hotel boutique com 10 acomodações, 
pé na areia, bangalôs privativos e atendimento personalizado. 
Jardins exuberantes e piscina de mármore branco. Concierges 
estão sempre disponíveis.

EXPOSITOR: Haroldo Gutierrez (representante comercial)
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Praia dos Nativos, Trancoso, BA 

Como chegar: na Praia dos Nativos (1,5km do Quadrado – 5 min. 
de carro). Do Aeroporto de Porto Seguro até o hotel são aproximada-
mente 70km (1h20 de carro)

Acomodações: 10 

saiba mais

VILA  
SELVAGEM     

O Vila Selvagem é um oásis de luxo e tranquilidade à beira-
-mar idealizado por uma família francesa que se instalou no 
Brasil há 14 anos. O hotel abriu suas portas em 2009, sendo 
ideal para famílias, casais ou grupo de amigos. De frente para 
o mar, é espaçoso, tem bangalôs equipados, 2 piscinas,  
restaurante na praia, alta gastronomia e é um point excelente 
para kite surf. 

EXPOSITOR: Haroldo Gutierrez (representante do hotel)   
contato: haroldohghotelaria@gmail.com

Fortim, Ceará

Como chegar: 135km a 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

mailto:haroldohghotelaria@gmail.com
https://www.villasdetrancoso.com/?lang=pt
mailto:%20alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
http://vilaselvagem.com/
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EXPOSITORES

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.  
O proprietário é Sumeet Dhillon, um indiano que abandonou 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 4 praias mais tranquilas e belas 
de Trairi. A praia é uma das mais paradisíacas e exclusivas 
do litoral cearense, sendo um convite ao relaxamento junto a 
natureza. A gastronomia do hotel tem pratos contemporâneos 
e asiáticos feitos com ingredientes frescos do local. 

EXPOSITOR: Alejandro Ureta (Diretor de Vendas)
contato: alejandro@cearacollection.com.br

Trairi, Ceará 

Como chegar: 22 quartos

Acomodações: 16 suítes

saiba mais

jiovana.alves@belmond.com samantha.machado@belmond.com
https://www.zorahbeach.com.br/pt/
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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

19 anos de experiência no turismo de luxo, 
Camila lançou uma campanha chamada 
Brasilidade. Há 13 anos fundou a operadora 
de viagens Just Tur – com foco em viagens 
extraordinárias e atendimento 100% com foco 
no agente de viagens.

Contato: camila@justtur.com.br

CAMILA SOARES
Just Tur, Tour Operator

PALESTRANTES

Graduado em Turismo na ECA-USP, pós-gradua-
do em Gestão e Planejamento do Turismo pela 
Universidade de Alicante (Espanha) e em Eco-
nomia pela FGV, mestrando do PPGTur-USP, 
membro do Núcleo de Pesquisa em Economia e 
Administração do Turismo NEAT-USP. Atua em 
pesquisas em turismo desde a graduação. Hoje 
é gerente de pesquisa em turismo como foco em 
viagens, transportes e turismo na FIPE.  

Contato: ewerton.monti@usp.br

EWERTON MONTI
FIPE 

contato@mandakaru.tur.br
mailto:contato%40viagemacessivel.com.br?subject=
mailto:contato%40mandakaru.tur.br?subject=
mailto:camila@justtur.com.br
mailto:%20ricardo%40ricardoshimosakai.com.br?subject=
ewerton.monti@usp.br


16

Formada em Turismo pela Anhembi Morumbi, 
residiu em Madri e organizou férias como Fitur 
e Red Bull La Liga, campeonato espanhol, além 
de ter trabalho na Restel. Foi freelancer na área 
de eventos, além de prestar consultoria para 
agências de viagens renomadas como L’Espa-
ce, Be Happy e Allez Travel. Desde 2018 está 
na TGK Travel e galgou diferentes posições até 
chegar a supervisora de produtos. 

Contato: leticia.vasconcelos@tgktravel.com.br

LETICIA VASCONCELOS
Supervisora-Produtos TGK Travel

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

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

Se dedica ao mercado de agências de viagens 
de alto padrão há mais de 20 anos. Desde 
2010 ajuda as agências de viagens a alçarem 
o seu próximo nível é uma das especialistas 
mais renomadas no mercado na área  

Contato: rogeria@rogeriapinheiro.com.br

ROGÉRIA PINHEIRO 
Mentora de agentes de viagens 

mailto:livia%40goviagens.com?subject=
mailto:%20ricardo%40ricardoshimosakai.com.br?subject=
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PALESTRANTES

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

É publicitário, formado na UCDB, com MBA 
em Marketing pela FGV-RJ, atua como Consul-
tor de Marketing Digital para o Turismo, com 
clientes pelo país (públicos e privados), além 
de uma Produtora de vídeo e uma empresa de 
tecnologia em Realidade Virtual e Aumentada, 
todas focadas no Turismo. É também professor 
de pós graduação e palestrante.

Contato: contato@thiagoakira.com.br

THIAGO AKIRA
Consultor de Marketing Turístico

APRESENTAÇÃO

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 graduação e 
pós durante 12 anos foi consultora de variados 
projetos. É turismóloga com mestrado em hos-
pitalidade e artista ceramista nas horas vagas.  

Contato: simone@blta.com.br

SIMONE SCORSATO  
BLTA

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

AMOLAR 
EXPERIENCE  Gian Valias gian@purebrasil.net

BUPITANGA Haroldo Gutierrez haroldohghotelaria@gmail.com

CAMPO BAHIA  Marisa Guilguer marisaguilger@campobahia.com

JAGUARIBE LODGE Haroldo Gutierrez  haroldohghotelaria@gmail.com

JAGUARÍNDIA  
VILLAGE

Alejandro Ureta  
Haroldo Gutierrez

gerencia@jaguarindiavillage.com
haroldohghotelaria@gmail.com

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

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

OIKOS – ESTRADA 
REAL DE MINAS 
GERAIS

Felipe Bezerra felipe@oikos.tur.br

POUSADA ARARAS 
ECO LODGE Akhila Thuronyi reservas@araraslodge.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

mailto:gian%40purebrasil.net%20?subject=
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
mailto:marisaguilger%40campobahia.com?subject=
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
mailto:gerencia@jaguarindiavillage.com
mailto:haroldohghotelaria@gmail.com
mailto:alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
mailto:alex.andrade%40nannai.com.br?subject=
mailto:felipe@oikos.tur.br
mailto:reservas%40araraslodge.com.br?subject=
mailto:cazevedo%40tivolihotels.com?subject=
mailto:reservas%40viladealter.com.br?subject=
mailto:haroldohghotelaria%40gmail.com?subject=
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 

CAMILA SOARES Just Tur, Tour  
Operator camila@justtur.com.br

CAROLINA PAIVA Mandakaru contato@mandakaru.tur.br

EWERTON MONTI FIPE ewerton.monti@usp.br

LETICIA  
VASCONCELOS TGK Travel leticia.vasconcelos@tgktravel.com.br

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

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

RICARDO  
SHIMOSAKAI 

Consultor  
Especialista em 
Acessibilidade e 

Inclusão
ricardo@ricardoshimosakai.com.br

ROGÉRIA PINHEIRO Mentora de agentes de 
viagens rogeria@rogeriapinheiro.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

mailto:contato%40viagemacessivel.com.br%20?subject=
mailto:camila@justtur.com.br
mailto:contato%40mandakaru.tur.br?subject=
ewerton.monti@usp.br
mailto:livia%40goviagens.com?subject=
mailto:renata%40mandalatours.com.br?subject=
mailto:ricardo%40ricardoshimosakai.com.br?subject=
mailto:simone%40blta.com.br%20?subject=
mailto:contato%40thiagoakira.com.br?subject=
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