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Governos devem investir mais em infraestrutura

Anderson Masetto

Uma das características conhecidas 
de Guilherme Paulus, fundador da 
CVC e presidente do Conselho de 
Administração da GJP, é o otimismo. 
Embora os negócios sob o seu comando 
sigam avançando, os últimos aconte-
cimentos da política e os percalços 
da economia brasileira conseguiram 
tirar o tão conhecido otimismo do 
empresário. Em entrevista exclusi-
va ao M&E, Paulus destacou que as 
empresas devem deixar a política de 
lado e seguir atuando, mas afirmou 
que no atual quadro, não é possível 
não ser afetado. Ele falou também que 
além da promoção, o país padece de 
investimentos em infraestrutura para 
que o turismo se desenvolva.

MERCADO & EVENTOS – Como o 
atual momento da política e da 
economia interferem no turismo?
Guilherme Paulus – No atual qua-
dro é difícil ser otimista. Claro 
que temos que deixar a política 
de lado, mas estamos vendo o que 
aconteceu com o país. A economia 
definhou muito. Não há um setor 
que não esteja passando pela crise. 
Tem empresas que não têm, isso é 
verdade, porque o país tem 70, 80 
milhões de pessoas com uma boa 
condição, então sempre terá gente 
comprando, consumindo e viajan-
do. Mas temos outros 60 milhões 
fora da economia formal. E eles, 
vivem como?

M&E – Quais ações os governos 
podem tomar para contribuir com 
o desenvolvimento do Turismo?
Guilherme Paulus - Infraestrutura 
é a principal coisa que precisamos. 
Aos poucos, começamos a perder a 
cara de um país muito favorável ao 
Turismo por falta de investimentos 
em infraestrutura. Vamos utilizar 
o exemplo de Salvador, que tem 
muita coisa para o turista. Mas 
antigamente era mais rico, tínhamos 
um tour de praia e um tour históri-
co, por exemplo. Ficou por muito 
tempo sem investimento nenhum, 
a cidade sentiu. Agora, com novos 
investimentos, o Turismo volta a 
ganhar corpo. A orla foi toda ar-
rumada, o mercado foi reformado, 
mas precisa de continuidade. Gra-
mado deu certo e é um exemplo 
para o país justamente porque os 
projetos não foram paralisados, 
tiveram continuidade.

M&E – Por falar em Salvador, a 
falta de um centro de convenções 
prejudicou muito a hotelaria local. 
Como o empresariado e o poder 
público podem evitar este tipo de 
problema?
Guilherme Paulus – Privatização. 
O governo não precisa ter um centro 
de eventos, precisa apenas cuidar 
da infraestrutura. Este tipo de equi-
pamento tem que ser da iniciativa 
privada. O Anhembi, em São Paulo, 
será privatizado e existem uma série 
de outros bons exemplos no Brasil.

M&E – A hotelaria nacional passa 
por uma crise sem precedentes. 
A que motivos você credita esta 
situação?
Guilherme Paulus - A infraestrutu-
ra acaba provocando. Se uma cidade 
é boa para quem mora, ela também 
será boa para quem visita. As ci-
dades precisam ter um plano de 
desenvolvimento, que é o que está 
acontecendo agora com Salvador. 
O Nordeste tem o turismo como a 
sua principal atividade, e também 
como uma saída para a crise. Há 
um potencial fantástico. Veja, por 
exemplo, a região do Rio São Fran-
cisco, entre Sergipe e Alagoas. É 
um lugar lindo para ser explorado. 

Mas falta infraestrutura ao redor. Os 
governos só pensam em aumentar os 
impostos. O que se cogitou no Rio de 
Janeiro – taxar os turistas em 9% - é 
um crime. 

M&E – Como hoteleiro, como você vê a 
atuação do Aibnb?
Guilherme Paulus – Tem que pagar im-
posto. A situação atual é injusta, porque 
todo mundo paga, mas a escolha é uma 
opção do consumidor. Acredito que o 
preço chama a atenção também, mas 
muitas pessoas procuram este tipo de hos-
pedagem em busca de uma experiência 
diferente. É uma opção, mas este tipo de 
hospedagem não oferece os serviços de 
um hotel, onde você paga pelo conforto. 
Eu não sou contra o Airbnb, mas eles de-
vem pagar imposto. No entanto, a crise da 
hotelaria é culpa mesmo dos empresários. 
Para combater isso, tem que fazer pagar 

imposto e igualar as condições. A partir 
daí, a competitividade será no trabalho 
e nos diferenciais.

M&E - Setores que geram menos em-
pregos têm uma força política muito 
maior do que o Turismo. O que falta, 
para que a nossa indústria tenha mais 
força nas decisões políticas?
Guilherme Paulus - Faltam políticos 
voltados ao Turismo. O lobby não existe 
legalmente para que tenhamos uma 
participação mais efetiva. Mesmo as-
sim, temos trabalhado junto ao governo 
para tentar encontrar algumas soluções 
práticas por meio das entidades. 

M&E – Os dois últimos hotéis anuncia-
dos pela GJP foram Canoas (RS) e Juiz 
de Fora (MG).  As cidades secundárias 
são o foco da expansão da rede hoje?
Guilherme Paulus - Têm aparecido opor-

Guilherme Paulus

tunidades nestes mercados fora do 
grande circuito. Mas não temos só este 
foco. O hotel no Beto Carrero deverá 
sair, dependemos de algumas reuniões 
ainda. Temos de concreto Maceió, que 
está em construção, e Sergipe, onde 
iniciamos a terraplanagem. Há também 
Natal, que possivelmente passará para 
a bandeira Wish. Acredito muito no 
lazer, tanto que somos a maior rede de 
lazer do Brasil.

ENTREVISTA
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Velhas demandas, 
novas soluções

Anderson Masetto

Não é de hoje que ouvimos os 
murmúrios do setor de cruzeiros 
marítimos sobre as dificuldades 
de operar no Brasil. Nos “anos 
dourados”, quando a economia 
ia de vento em popa e a cada 
temporada o país recebia mais 
navios, governantes e portos já 
eram alertados sobre o chamado 
“Custo Brasil”. Como pouco se 
avançou, bastou um percalço na 
economia e uma maior competi-
tividade de destinos concorrentes 
para que - nos últimos sete anos 
- o número de navios passasse 
de 20 para apenas sete.

Com a queda acentuada e a 
falta de produtos na prateleira 
das agências de viagens, o pro-
blema passou a estar mais em 
evidência para o trade. Paralelo 
a isso a Abremar – que agora é 
Clia Brasil – passou a atuar mais 
fortemente junto aos poderes pú-
blicos. Sob a liderança de Marco 
Ferraz, a entidade superou a fase 
do discurso e passou a agir com 
maior eficácia para resolver os 
gargalos do setor.

No final de agosto a Clia orga-
nizou um seminário em Brasília 
com, aparentemente, apenas 
alguns representantes do setor, 
para discutir estes problemas. 
O baixo quórum, no entanto, 
não passava de uma primeira 
impressão, pois as mensagens 
apresentadas durante os debates 
tinham alvos certos. E eles esta-
vam lá: ministros, parlamentares 
e demais autoridades.

Pela primeira vez, na capital 

federal, se discutiu o tema com 
tamanha objetividade. A questão 
dos práticos foi debatida com os 
próprios. Os projetos no legisla-
tivo e o apoio às causas do setor 
foram falados abertamente com 
os próprios deputados. O que se 
viu, foi uma boa-vontade geral 
em ampliar a competitividade 
do país.

Um dos maiores entusiastas foi 
o ministro do Turismo Marx Bel-
trão que lançou a meta de fazer 
o país atingir o ranking entre os 
três maiores mercados para os 
cruzeiros marítimos do mundo. 
Voltar a receber 20 navios? Não. 
Beltrão aposta em 30 ou 35 e 
mais: quer um navio o ano todo 
no Nordeste. Contudo, para isso 
temos que ampliar a competiti-
vidade, pois a concorrência só 
aumenta. Além de Caribe; China, 
Emirados Árabes, Austrália e 
África do Sul, disputam os navios 
conosco. 

Já sabemos os grandes benefí-
cios que o setor traz aos destinos 
onde os navios atracam. Outros 
mercados descobriram e se tor-
naram mais atraentes. O fato 
é que apenas as nossas belas 
praias e demais atrativos naturais 
são mais que suficientes para 
que os navios venham para cá. 
Armadoras, portos e governo já 
sabem disso. Agora é aguardar as 
providências e a volta do cresci-
mento nas próximas temporadas.

Anderson Masetto é jornalista, pós-
graduado em Comunicação Jornalística 

e editor-chefe do Mercado & Eventos

Tráfego de passageiros
cresceu 6,8% em julho

Participação RPK (denanda) ASK (oferta) Ocupação (variação) Taxa de ocupação
Mercado total 100% 6,80% 6,10% 0,60% 84,70%
África 2,20% 5,90% 1,50% 3,10% 74,10%
Ásia/Pacífico 32,80% 8,40% 7,90% 0,30% 82%
Europa 26,50% 7,70% 6,20% 1,20% 88,50%
América Latina 5,20% 7,70% 7,30% 0,30% 84,80%
Oriente Médio 9,60% 4,60% 4,10% 0,40% 81,20%
América do Norte 23,70% 4,50% 4,50% 0,10% 86,60%

Participação RPK (denanda) ASK (oferta) Ocupação (variação) Taxa de ocupação
Doméstico 36% 7,90% 7,10% 0,60% 85,00%
Austrália 1,00% -0,80% -1,90% 0,90% 80,10%
Brasil 1,20% 3,90% 4,30% -0,30% 84%
China 8,70% 15,00% 12,70% 1,80% 84,80%
Índia 1,30% 12,50% 14,50% -1,50% 82,60%
Japão 1,10% 660,00% 1,40% 3,40% 69,60%
Rússia 1,30% 9,10% 9,60% -0,40% 90,30%
Estados Unidos 15,00% 5,10% 5,00% 10,00% 87,20%

Participação RPK (denanda) ASK (oferta) Ocupação (variação) Taxa de ocupação
Mercado total 100% 6,80% 6,10% 0,60% 84,70%
África 2,20% 5,90% 1,50% 3,10% 74,10%
Ásia/Pacífico 32,80% 8,40% 7,90% 0,30% 82%
Europa 26,50% 7,70% 6,20% 1,20% 88,50%
América Latina 5,20% 7,70% 7,30% 0,30% 84,80%
Oriente Médio 9,60% 4,60% 4,10% 0,40% 81,20%
América do Norte 23,70% 4,50% 4,50% 0,10% 86,60%

Participação RPK (denanda) ASK (oferta) Ocupação (variação) Taxa de ocupação
Doméstico 36% 7,90% 7,10% 0,60% 85,00%
Austrália 1,00% -0,80% -1,90% 0,90% 80,10%
Brasil 1,20% 3,90% 4,30% -0,30% 84%
China 8,70% 15,00% 12,70% 1,80% 84,80%
Índia 1,30% 12,50% 14,50% -1,50% 82,60%
Japão 1,10% 660,00% 1,40% 3,40% 69,60%
Rússia 1,30% 9,10% 9,60% -0,40% 90,30%
Estados Unidos 15,00% 5,10% 5,00% 10,00% 87,20%

Comemoração sem festa

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) anunciou os dados referentes ao transporte 
comercial aéreo de passageiros para o mês de julho. O tráfego de passageiros para o mês cresceu 
6,8% (medido em RPKs), se comparado ao mesmo período do ano anterior, embora tenha havido 
uma queda de 7,7% se comparado a junho de 2017. A entidade afirmou  que todas as regiões regis-
traram resultados sólidos ou melhores no crescimento do volume de passageiros com relação ao 
ano passado. A capacidade (medida em ASKs), por sua vez, teve crescimento de 6,1%, o que fez a 
taxa média de ocupação das aeronaves crescer 0,6 pontos percentuais e alcançar um recorde em 
julho de 84,7%. “Como está destacado pelo recorde de taxa de ocupação para o mês de julho, o 
apetite por viagens de aviação permanece forte”, disse o CEO da Iata, Alexandre de Juniac.

BRASIL
A demanda por serviços aéreos do-

mésticos oferecidos pelas companhias 
associadas à Abear completou o quinto 
mês consecutivo de avanço, registrando 
uma alta de 3,83% em julho, em relação 
ao mesmo período de 2016. A oferta teve 
ampliação um pouco superior, de 4,59%, 
em igual base de comparação, o que con-
solidou uma ocupação média de 83,97% 
no período. O volume de passageiros 
transportados evoluiu em linha com os 
demais indicadores, apresentando alta 
de 4,43% em comparação a julho de 2016, 
totalizando 8,6 milhões de viagens reali-
zadas. No acumulado de janeiro a julho 
de deste ano, a oferta doméstica tem leve 
alta de 0,58% e a demanda cresce 1,51%.

Roy Taylor

Neste dia 27 de setembro se 
comemora o Dia Mundial do 
Turismo. A data coincide com a 
abertura da Abav Expo e é uma 
excelente oportunidade para que 
nossos governantes e dirigentes 
façam uma ampla reflexão so-
bre os desafios e gargalos que 
ainda impedem a indústria do 
Turismo de alcançar o patamar 
e destaque que merece. Num 
país onde o Governo vê ainda a 
pasta do Turismo como moeda 
de troca para nomeação política, 
é notório a falta de percepção de 
boa parte dos nossos governantes 
em relação a força deste setor 
na geração de emprego, inves-
timentos e renda. Basta olhar o 
exemplo dado por outros países 
como Espanha, Portugal, Grécia 
e tantos outros que em meio a 
crises econômicas encontraram 
no Turismo uma fonte inesgotável 
para o processo de recuperação. 

Um país que congrega os mais 
belos atrativos naturais do mun-
do, que tem um povo hospitaleiro 
e não sofre ameaças de atentados 
terroristas, nem está na rota dos 
furacões e terremotos, não pode 
se contentar em receber pouco 
mais de 6 milhões de turistas por 
ano. Nem mesmo a realização 
de dois megaeventos, como a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
foram suficientes para colocar 
o nosso destino na prateleira de 
vendas das principais operadoras 
do mundo. Não há argumentos 
suficientes que justifiquem o par-
co orçamento da Embratur para 
promoção internacional, um dos 
menores na América Latina, nem 
que se encontre explicações para 
as dificuldades burocráticas na 
emissão de vistos para destinos 

como Estados Unidos, China 
e outros.

Com um litoral privilegiado, 
o Brasil vem perdendo, ano a 
ano, a concorrência com outros 
destinos no grande mercado de 
cruzeiros marítimos. De acordo 
com a Clia Brasil, regredimos, 
em 2017, ao patamar de 14 anos 
atrás. Nossos projetos de marinas 
esbarram numa burocracia, que 
atravanca investimentos e novos 
projetos. Nossa hotelaria sofre 
pela inexistência de uma legis-
lação clara e igualitária no trata-
mento dispensado aos meios de 
hospedagem. A disputa da ABIH 
Nacional com as plataformas 
digitais como o Airbnb é o sinal 
mais claro desta discrepância. 
Enquanto os hotéis sofrem o peso 
de uma carga tributária próxima 
de 40% o Airbnb está isento.

A falta de uma política de in-
centivos ao setor, oferecido pelo 
Governo a outras áreas da econo-
mia, deixa claro o descaso como 
o Governo trata segmentos como 
a aviação comercial, os parques 
temáticos e outros players que 
integram a cadeia produtiva do 
turismo. Se em outros países o 
setor é visto como uma ativida-
de de alta representatividade, 
aqui no Brasil o setor é um mero 
coadjuvante que ocupa as últi-
mas colocações na distribuição 
do orçamento anual. Que neste 
dia 27 de setembro dirigentes 
e governantes possam ir além 
das comemorações e dar sim o 
primeiro passo ao reconhecer a 
importância e a força desta indús-
tria para o futuro do nosso país.

Roy Taylor é jornalista, publicitário e  
CEO do MERCADO & EVENTOS
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Aviação mundial no mês de julho

Aviação doméstica no mês de julho
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6 ENQUETE

Luiz Marcos Fernandes

No momento em que a Embratur busca no congresso a aprovação do projeto de lei que vai permitir ao órgão funcionar como agência e obter 
os recursos necessários para promoção do país junto aos principais destinos emissores, a imagem divulgada pela mídia no mercado interna-
cional é a pior possível. Um estudo inédito da consultoria Imagem Corporativa, realizado no primeiro semestre deste ano a partir das 1.170 
reportagens sobre o Brasil em treze reputados jornais e revistas de onze países, constatou que 80% delas eram de teor negativo. Especialistas 
e autoridades que atuam no segmento dão sua opinião sobre o que é preciso fazer para mudar esse quadro.

ENQUETE

Qual a  melhor estratégia para mostrar a diversidade e o potencial turístico do Brasil no exterior? Por que?

Que medida pode contribuir para a melhoria da imagem do Rio como destino nacional e internacional? Por que?

Manoel Linhares, vice-presidente da 
ABIH Nacional e presidente da ABIH-CE

A melhor estratégia é mostrar aos 
principais destinos emissores o que 
o Brasil tem de melhor. Se os nossos 
governantes e dirigentes olhassem o 
turismo como outras áreas, seja da 
economia, da política, da cultura, 
certamente teríamos resultados me-
lhores. Infelizmente faltam recursos e 
uma promoção mais agressiva. Basta 
ver os recursos que a Embratur dispõe 
atualmente para promover o destino e 
comparar com outros mercados. Um 
balneário como Cancun, com 32 quilô-
metros de praias, recebe mais turistas 
do que o nosso país. Isso é um absurdo. 
Compare os mais de US$ 200 milhões 
que o México investe em promoção 
com o que dispõe a Embratur para 
ter a noção exata da diferença entre 
as políticas promocionais. Temos um 
país onde não há terremotos, furacões 
nem atentados, mas não exploramos 
devidamente a diversidade do nosso 
potencial e segmentos como a hotelaria 
se ressentem disso. Atualmente é o 
mercado nacional que tem mantido 
as taxas de ocupação da hotelaria.

Manoel Linhares
O Rio de Janeiro é e será sempre o prin-

cipal cartão postal do Brasil no exterior. 
Quando a imagem divulgada pela mídia 
no mercado internacional é negativa, isso 
afeta não apenas este destino, mas os 
outros nacionais. As pessoas deixam de 
vir ao Brasil e optam por outros destinos. 
Quem acaba perdendo somos nós. Toda 
a indústria do turismo. É preciso que 
se dê continuidade as ações da Força 
Nacional de Segurança bem como aos 
programas de integração para garantia 
maior de segurança. A baixa taxa de 
ocupação dos hotéis do Rio de Janeiro 
é reflexo deste noticiário negativo nos 
mercados doméstico e internacional, 
agravada pela concorrência desleal das 
plataformas digitais como o Airbnb, que 
acabam sendo mais um fator para as 
baixas taxas de ocupação da hotelaria. 
A verdade é que o Rio de Janeiro não 
soube se preparar para o pós-evento. 
Não traçou nenhuma estratégia para se 
promover e aproveitar a grande exposição 
que teve com a Olimpíada.

Claudio Del Bianco
Precisamos voltar a colocar o Rio de 

Janeiro na vitrine do turismo mundial 
e uma das propostas seria a realização 
de uma grande feira com operadores 
internacionais como já aconteceu há 
anos atrás. Lembro que o Rio de Ja-
neiro responde por 33% do turismo 
internacional que vem ao país. Quando 
você vê o parque hoteleiro com 62 mil 
quartos enfrentando a pior crise de sua 
história, fica claro de que alguma coisa 
está errada. A começar pela falta de 
percepção dos nossos governantes sobre 
a importância do turismo. Veja a dife-
rença de posicionamento dos prefeitos 
do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto 
lá o Doria faz um marketing agressivo, 
o prefeito Crivella se mantem comple-
tamente alheio aos grandes eventos 
da cidade como Carnaval e o Rock in 
Rio. Precisamos criar um calendário de 
grandes eventos para a cidade e cuidar 
melhor da segurança, uma vez que esse 
é um dos problemas que contribui para 
afastar o turista nacional e internacional.

Bruno Wedling
A medida para contribuir com a 

melhoria dessa imagem de violência 
que transmitimos, muito por conta dos 
acontecimentos no Rio de Janeiro, é 
justamente mostrar aos estrangeiros 
que o Brasil é muito maior, que pos-
sui destinos seguros como Bonito, 
Pantanal, Campo Grande e mudar 
o foco da promoção, diversificando 
os produtos que são promovidos. Já 
estamos trabalhando nisso em Mato 
Grosso do Sul. Posicionamento de 
mercado, gestão da marca turística 
“Isto é Mato Grosso do Sul” e va-
mos lançar na Abav a nova campanha 
promocional do estado, focada no 
perfil dos turistas que já nos visitam 
e nos potenciais visitantes. Da parte 
da Embratur, acredito que para mudar 
a imagem negativa deva ser realiza-
da uma promoção maior dos nossos 
destinos, focar em mercados que já os 
consomem na Europa como a França, 
Alemanha, Holanda, mas também 
focar a promoção para a América do 
Sul, nosso principal mercado emissor.

Bruno Giovanni dos Reis
A melhoria da imagem do Rio de 

Janeiro requer um trabalho alinhado 
e integrado entre os governos federal, 
estadual e municipal no sentido de 
garantir não apenas mais segurança, 
como também para se criar um calen-
dário de eventos de grande porte que 
venha atrair públicos diferenciados. 
A Riotur tem prometido lançar em 
janeiro um calendário de eventos anual 
e esperamos que isso possa ser viabi-
lizado. Ao mesmo tempo, é preciso 
investir em ações de promoção junto a 
destinos emissores. É preciso mostrar 
a melhoria da infraestrutura já  que 
a cidade ganhou melhor mobilidade 
urbana. O próprio RIOgaleão ganhou 
novos equipamentos e temos levado 
os agentes de viagens para conhecer 
de perto a qualidade dos nossos servi-
ços. Afinal de contas, o aeroporto é a 
primeira imagem que o turista tem ao 
chegar a cidade. Neste sentido ajuda 
muito  essa integração entre os players 
que atuam no setor.

Claudio Del Bianco, da Braztoa e Del 
Bianco Travel Experience

 
Diante do noticiário negativo do 

Brasil, o Governo, por meio da 
Embratur deveria desenvolver com 
maior amplitude um trabalho de 
RP divulgando coisas positivas do 
Brasil. Isso aliado a um trabalho 
permanente de promoção junto 
aos destinos emissores. Veja por 
exemplo a ausência da Embratur 
na Italia. Estive na TTG o maior 
evento do gênero naquele mercado 
e não havia um único representante 
da Embratur. O Brasil precisa apa-
recer mais e isso está relacionado 
diretamente a investimentos em 
promoção, o que requer verbas. 
Esse ano deveremos ter uma queda 
no fluxo de turistas internacionais 
e o fato de termos alcançado 6,6 
milhões de turistas no ano de uma 
Olimpíada não deve ser motivo de 
comemoração pelo potencial que o 
país tem. A verdade é que nossos 
governantes precisam começar a 
ver a indúst ria do Turismo com 
outros olhos, como geradora de 
emprego e renda.

Bruno Wedling, presidente da Funda-
ção de Turismo do Mato Grosso do 
Sul (Fundur)

Eu diria que a melhor estratégia 
para promover o Brasil como des-
tino é começar a mostrar toda essa 
diversidade que o país possui. In-
felizmente a  promoção internacio-
nal ainda está limitada a destinos 
como Rio de Janeiro, Amazônia e 
Foz do Iguaçu, além de Nordeste. 
E sabemos que o Brasil é muito 
mais do que isso. A demanda dos 
turistas pelo Ecoturismo e Turis-
mo de Aventura tem aumentado 
signif icativamente pelo mercado 
internacional, mas o Brasil não 
tem comunicado de forma efetiva 
destinos com alto valor agregado 
como Pantanal, Bonito, Chapada 
dos Veadeiros, por exemplo. Falta 
segmentar melhor a comunicação 
conforme a demanda, ou seja, ter 
um posicionamento e um maior 
foco nos nichos de mercado, sem-
pre pensando em quem consome, 
antecipando cenários e consequen-
temente promovendo no “momento 
certo” os destinos e produtos.

Bruno Giovanni dos Reis, gerente de 
Desenvolvimento de Passageiros do 
RIOgaleão

A melhor estratégia para reverter a 
imagem negativa de um país, como 
no caso do Brasil, é realizar uma 
intensa ação pro ativa junto a mer-
cados emissores com informações 
que ajudem a despertar o interesse 
dos turistas estrangeiros. Mostrar 
coisas boas, bem como expandir as 
ações promocionais não apenas de 
atrações já consolidadas como Rio de 
Janeiro, Foz, Amazonas e Pantanal. 
O Brasil é muito mais do que isso. 
Temos uma diversidade fantástica. A 
captação de novos voos também pode 
ajudar neste trabalho, pois garante a 
questão da acessibilidade por parte 
de destinos internacionais. Temos 
excelentes aeroportos como o caso 
RIOgaleão que fez altos investimentos  
em infraestrutura para a Olimpíada, 
mas para aumentar a malha aérea 
internacional isso requer uma ação 
continuada que passa pela flexibiliza-
ção de vistos de países como Estados 
Unidos, Austrália, Japão e Canada, 
como forma de incentivo.

Brasil: um país de grande potencial no Turismo, 
mas ainda com uma imagem negativa no exterior
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Pernambuco terá voo da Air Europa a partir de dezembro

Representantes do governo de Pernambuco e da Air Europa após anúncio da nova rota Madri-Recife

O governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, anunciou o início 
das operações da Air Europa in-
terligando as cidades de Recife e 
Madri. A informação foi confir-
mada por Felipe Carreras, secre-
tário de Turismo do estado, que 
foi à capital espanhola para a as-
sinatura de um acordo que envol-
ve dirigentes da Air Europa, Glo-
balia e Travel Plan.

Em entrevista ao M&E, Carre-
ras afirmou que esta é mais uma 
ação do governo de Pernambuco 
no sentido de ampliar o volume 
de voos internacionais e, a partir 
de agora, possibilitar a criação de 
maiores facilidades de acesso pa-
ra o mercado espanhol, um fluxo 
que tende a ser natural pela alta 
procura de europeus pelo estado. 

As operações terão início no 

Gol ampliará frota 
com 737 MAX

Abreu Online 
expande na 

América do SulA Gol acaba de anunciou a aqui-
sição de cinco Boeings 737 MAX 8 e 
dois Boeings 737-800 Next Genera-
tion, além de um arrendamento opera-
cional direto de mais cinco 737 MAX. 
O negócio foi feito com ao GE Capital 
Aviation Services e as novas aeronaves 
começarão a ser entregues no segundo 
semestre de 2018.

As novas aeronaves 737 MAX 8 
terão capacidade para 186 passagei-
ros e configuração com os assentos 
GOL+Conforto nos voos domésticos 
e a Classe GOL Premium nos trechos 
internacionais. Com autonomia de voo 
de até 6.500 km (em comparação aos 
5.500 km do 737-800 NG), as novas 
aeronaves 737 MAX 8 permitem que 
a companhia ofereça voos sem escalas 
do Brasil para quaisquer destinos na 
América Latina e na Florida.

O bom desempenho da Abreu 
Online no Brasil levou a diretoria 
do grupo a passar a coordenação 
do mercado da América Latina 
para o seu comando. A informa-
ção foi confirmada por Marcius 
Feijó, executivo de Produtos da 
Abreu Online. “Esse reconhe-
cimento é muito importante e o 
primeiro passo será a abertura de 
um escritório em Buenos Aires, 
o primeiro na Argentina”, disse. 
“Fechamos o acumulado no pri-
meiro semestre com vendas supe-
riores a todo o ano de 2016 e va-
mos certamente crescer na faixa 
de dois dígitos este ano”, avaliou.

Bahia avança para ter
novo Centro de Convenções

Vistos eletrônicos para EUA e Austrália 
entram em vigor até dezembro

O governador em exercício da 
Bahia, João Leão, anunciou o novo 
local que será construído o Centro 
de Convenções da Bahia: no Parque 
de Exposições Agropecuárias de 
Salvador. Leão afirmou que criou 
um decreto para o conselho gestor 
de Parceria Público-Privada que 
viabilizará a construção do centro.

“Afinamos a aprovação da PPP do 
centro de convenções, da BA-052, 
da ponte sob o rio São Francisco, 
o trem do Subúrbio. Teremos no 
Parque de Exposições o Centro de 

O presidente da Embratur, Vinicius 
Lummertz, confirmou que o sistema 
de utilização de vistos eletrônicos para 
entrada de turistas de determinados 
países começa a funcionar ainda em 
2017. Pelo cronograma acertado com 

Convenções. Inclusive, os pecuaris-
tas vão adorar a ideia porque vamos 
fazer grandes leilões de animais lá”, 
explicou Leão em entrevista a uma 
rádio local.

O centro no parque de exposições 
chegou a ser anunciado pelo gover-
nador Rui Costa na abertura dos 
trabalhos da Assembleia Legislativa 
da Bahia no início deste ano, mas 
o martelo só foi batido no início 
de agosto. “É um terreno muito 
valorizado e colocamos à disposição 
da sociedade”, disse. 

o Itamaraty e com o Mi-
nistério do Turismo, entre 
novembro e dezembro de 
2017 o sistema será im-
plantado para os cidadãos 
australianos e norte-ameri-
canos. Até fevereiro de 2018 
funcionará para japoneses e 
canadenses.

“O ideal seria não ter o vis-
to, como fizemos na exitosa 
experiência que tivemos nos 

Jogos Olímpicos de 2016. Mas 
com a simplificação proporcio-

nada pela possibilidade de o cidadão 
fazer o pedido pela internet, sem a 
necessidade de comparecer várias 
vezes no consulado, com certeza 
teremos mais turistas desses países”, 
explicou Lummertz.

Centro de Convenções de Salvador, que encontra-se fechado

Vinicius Lummertz, presidente da Embratur

Foto: Alberto Coutinho - AGECOM

EUA recebem 1,69 milhão de 
brasileiros em 2016; 87% visitaram 

Orlando, Miami ou NY
Exatos 1,69 milhão de turistas bra-

sileiros visitaram os Estados Unidos 
em 2016. A informação foi divulgada 
pela International Trade Administra-
tion (ITA), agência ligada ao Departa-
mento de Comércio dos EUA. O núme-
ro é o menor desde 2011 e 24% abaixo 
do que o registrado em 2016, o que 
mostra uma queda acentuada se com-
parado ao decréscimo médio de 15% 
em outras regiões visitadas. Apesar do 
momento difícil, as chegadas dos bra-
sileiros representaram 2,2% de todos 
os turistas que visitaram os EUA em 
2016.

Destes quase 1,7 milhão de visitan-
tes brasileiros, 56% desembarcaram 
na Flórida. Outros 23% chegaram por 
Nova York e 10% preferiram desem-
barcar pela Costa Oeste (10%). Nevada 
(5%), Massachusetts (4%), Illinois (3%), 

Texas (3%), Georgia (2%) e Nova Jer-
sey (2%) são os outros estados que re-
ceberam pelo menos 2% do share de 
brasileiros em 2016. 

Outro dado importante tem a ver 
com o ranking das cidades que os bra-
sileiros mais visitaram nos EUA em 
2016. Orlando mais uma vez lidera: 
35% dos 1,7 milhão de brasileiros viaja-
ram para a cidade em algum momen-
to do ano passado. Coladinho está a ci-
dade de Miami, que representou 29% 
das chegadas. A clássica Nova York 
recebeu outros 23% de todos os brasi-
leiros. Juntas, as cidades representam 
87% da visita dos brasileiros. Los An-
geles (6%), Fort Lauderdale (6%), Las 
Vegas (5%), San Francisco (5%), Boston 
(4%), Washington DC (3%) e Chicago 
(3%) são as outras cidades que recebe-
ram pelo menos 2% de visitantes.

dia 20 de dezembro e serão duas 
frequências semanais (às quartas 
e sextas). “A confirmação des-
ta operação em tão pouco tem-
po, entre as primeiras conversas 
com o governo brasileiro e sua 
efetivação, revela a importância 
da performance e do potencial 
do mercado nacional para nossa 
companhia”, disse Enrique Mar-
tín-Ambrosio, diretor-geral Brasil 
e Expansão América Latina. 

O executivo revelou ainda, que 
entre janeiro e junho deste ano, 
134.704 passageiros foram trans-
portados nos voos operados a 
partir de São Paulo e da Bahia, 
número que é 9,61% maior que o 
registrado no mesmo período de 
2016. Com o voo de Recife, a Air 
Europa soma um total de 20 des-
tinos no continente americano.
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MSC divulga oferta internacional com pacotes completos

Lazer cresce impulsionado
por vendas de quartos via OTAs

Eduardo Mariani, Ignacio Palacios, Bruno Cordaro e Jonas-Dahmer, da MSC Cruzeiros

Até o fim de 2017 as OTAs deverão ser responsáveis mais quase 3 milhões de quartos 
comercializados 

A indústria de cruzeiros está crescen-
do no mundo. E para acompanhar essa 
tendência, a MSC Cruzeiros está inves-
tindo 9 bilhões de euros para triplicar 
sua oferta de 1,8 milhão de passageiros 
para 5,4 milhões, com 11 novos navios 
até 2026. Em 2017 já foi inaugurado o 
MSC Meraviglia e em dezembro será o 
MSC Seaside; em 2018 o MSC Seaview 
em 2019 o Bellissima. A partir de 2019 
uma nova classe entra em construção, a 
WorldClass.

Para encher todos esses navios, a 
armadora quer estimular os brasileiros 
a comprarem mais cruzeiros internacio-
nais. Por isso, realizou um workshop pa-
ra apresentar dois produtos. O primeiro 
é o Caribe Sul e Antilhas no MSC Fan-
tasia e inclui aéreo Gol com 19 saídas de 
São Paulo, transfer e embarque na Mar-
tinica, entre novembro de 2017 e março 
de 2018. Já o pacote dos Emirados Ára-
bes no MSC Splendida conta com aéreo 
da Emirates saindo de São Paulo, trans-
fer, hotel e embarque em Dubai, entre 
dezembro de 2017 e março de 2018.

 “Estamos apostando num cresci-
mento muito forte, maior que a nossa 
oferta. Nossa frota está crescendo e pre-
cisamos também aumentar as vendas. A 

A HotelInvest, através de uma 
pesquisa de mercado, constatou 
um crescimento no segmento de la-
zer na hotelaria, na contramão da 
queda da hotelaria urbana, nos úl-
timos anos. Segundo os dados, en-
tre 2015 e 2016, a taxa de ocupa-
ção nos resorts aumentou em 11%, 
contrastando com os índices dos 
hotéis das grandes capitais, onde 
todos os segmentos, de luxo ao 
econômico, tiveram queda de 4% 
nas ocupações em comparação de 
2016 com este ano.

Durante o mesmo período, o Fó-
rum dos Operadores Hoteleiros do 
Brasil (Fohb) constatou que as ven-
das internas das redes pertencen-
tes ao grupo tem se mantido estag-
nadas frente as vendas realizadas 
pelas Agências de Viagens Online 
(OTAs), como a Expedia, que cres-

Conotel 2018 será no Ceará

Abear comemora cinco
anos com evento em Brasília

A diretoria da ABIH Nacional já definiu a data da primeira edição itinerante do 
Conotel. Será entre os dias 16 e 18 de maio de 2018 no Centro de Convenções 
do Ceará. Segundo Manoel Linhares, presidente da ABIH-CE e vice-presidente 
da ABIH Nacional o evento será junto com a Equipotel e haverá uma programa-
ção especial paralela. “Teremos uma reunião da Frente Parlamentar de Turismo 
para discutir temas como a isonomia da hotelaria frente as plataformas digitais”, 
adiantou. De acordo com Linhares, a cidade conta com malha aérea e capacidade 
hoteleira suficientes para atender aos participantes.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) realizou o evento “Co-
nexões Transformadoras”, em comemoração aos seus 5 anos de atividades. A ce-
rimônia foi realizada no final de agosto no Brasília Palace Hotel, na capital federal 
e apresentou um conjunto de ações sociais apoiadas ou promovidas por Avianca, 
Azul, Gol e Latam Brasil.

O presidente da República em exercício e presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou da abertura e destacou a importância 
social e econômica da aviação. “É um setor decisivo para o país. O que a gente 
espera é que o Brasil possa voltar a crescer e que as companhias aéreas recupe-
rem os passageiros que perderam nos últimos anos com a crise, e também voltem 
a gerar bons resultados em seus balanços para aplicar cada vez mais em projetos 
sociais como esses que foram mostrados aqui hoje”, declarou Maia.

Além dele, estiveram presentes outras autoridades dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, presidentes e executivos das quatro empresas fundadoras da 
Abear, representantes do sistema de aviação civil, membros do trade turístico e 
jornalistas.

expectativa desse ano é grande, já que 
estamos aumentando a oferta no Caribe 
Sul, com navio maior e mais voos, além 
de Emirados Árabes, que no último ano 
teve uma oferta tímida e agora terá uma 
maior divulgação”, comentou Ignacio 
Palacios, diretor Comercial da MSC. Se-
gundo Palacios, o crescimento de brasi-
leiros para o Caribe Sul deve ser de 25% 
com a nova oferta, enquanto a estimati-
va para o roteiro de Dubai é crescer en-
tre 150% e 200%. 

SEAVIEW
Com inauguração prevista pa-

ra junho de 2018, o MSC SeaView 
– segundo navio da classe Seaside – 
navegará pela primeira vez em uma 
viagem de Trieste, Itália, para o por-
to de Miami. No verão europeu de 
2018 o novo navio fará sua tempo-
rada inaugural no Mediterrâneo. Po-
rém, para a temporada 2018/2019, 
ele já está confirmado para o Brasil, 
conforme afirmou o diretor da arma-
dora no Brasil, Adrian Ursilli. O mais 
moderno navio da MSC deve passar 
por portos como Santos, Ilha Gran-
de, Búzios, Porto Belo e Balneário 
Camboriú.

ceram exponencialmente nos últi-
mos três anos, e que devem chegar 
a quase 3 milhões de quartos co-
mercializados até o fim deste ano 
2017. 

A divulgação de ambos os estudos foram 
feitas durante o 18º Encontro Comercial 
do Fohb, realizado no início de setembro, 
reunindo mais de 100 hoteleiros das redes e 
marcas associadas a entidade, que puderam 
ver de perto o atual panorama do segmento 
no Brasil, as novidades e algumas das medi-
das para incrementar a oferta e atrair novos 
clientes, principalmente, no período pós 
eventos esportivos, como Copa do Mundo 
de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, que 
foram os principais responsáveis por bons 
índices de ocupação e do aumento na oferta 
hoteleira no país.

Em colaboração com

JUNTE-SE À JOGADA 
DE MESTRE DA MELIÁ PRO

Entra aqui
masterstroke.melia.com
e participe.

•

De 15 de junho até dia 30 de setembro, nossos hotéis 
Gran Meliá Nacional Rio, Me Miami, Me London, Meliá 
Palma Bay / Palau de Congresos e Gran Meliá Puerto 
Rico (e a partir do dia 1 de julho o Meliá Coco Beach) 
oferecem uma promoção extraordinária.

COMEÇA A GANHAR 

COM NOS

Venit Hotéis celebra um ano e 
prepara expansão para 2018

O Rio de Janeiro conta com um 
novo conceito de hotelaria desde 
julho de 2016. Na época, nascia 
o Venit + Mio Barra Hotel, um 
hotel conceito “dois em um” no 
coração das Olimpíadas. O Grupo 
Venit Hotéis decidia apostar tudo 
num investimento ousado e bem 
localizado: de frente para o Parque 
Olímpico e a apenas cinco minutos 
do Riocentro, o maior centro de 
convenções do RJ. O Venit + Mio 
Barra Hotel é composto por dois 
hotéis que ocupam o mesmo edi-
fício. No total são 212 quartos e, 
mas o grupo já prepara a expansão 
para 2018.

Para Alejandro Mancylla, gerente 
comercial do Grupo Venit, o em-

preendimento foi feito justamente 
para atender, por um lado o pú-
blico corporativo mais exigente, 
e por outro um público que pro-
cura um conceito mais sofisticado 
de hospedagem. “Hoje temos um 
conceito inovador. São dois estilos 
de hospedagem num único edifí-
cio. Temos o Venit Barra, com 142 
apartamentos, que tem todo um 
perfil corporativo, e temos o Mio 
Barra Hotel, que tem certo grau 
de sofisticação, elegância e exclu-
sividade, que remete totalmente 
a um hotel boutique, com apenas 
42 apartamentos”, disse Mancylla.

De acordo com Mancylla, o Gru-
po Venit já tem um novo hotel em 
construção. “Será em Resende, aqui 
mesmo no Rio de Janeiro”, disse. E 
para desenvolver a marca de forma 
nacional, o grupo precisa estar cada 
vez mais presente no mercado. O 
gerente comercial sabe disso e está 
a procura de trazer o agente de 
viagem para mais perto do Gru-
po Venit, uma espécie de projeto 
educativo. “Vamos apresentar os 
diferenciais de hospedagem. Este 
ano, por exemplo, vamos participar 
da Expo Abav como visitantes, 
mas para 2018 já pensamos em 
participar como expositor, sem 
falar em outras possibilidades de 
promoção”, completou Alejandro.

Alejandro Mancylla, gerente Comercial do Grupo 
Venit
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Igor Regis

Talheres de metal, guardanapos de 
tecido, copos de vidro e refeições com 
direito a entrada e sobremesa. Não 
estamos falando de um restaurante, 
mas de uma refeição a bordo do voo 
TP073 da TAP. A aeronave, que partiu 
de Lisboa no último dia 6, teve como 
destino o Rio de Janeiro, mas também 
levou os passageiros aos anos 1970.

Em comemoração aos seus 72 anos, 
a aérea portuguesa realizou uma ação 
especial, recriando o cenário de um voo 
na década considerada época de ouro 
da aviação comercial. Além de serviço 
de bordo, a viagem no tempo ainda 
incluiu uniformes da tripulação, kit de 
amenidades e decoração da aeronave.  

A experiência teve início logo nos 
balcões de check-in, decorados com 
antiga logomarca da TAP, onde os 
passageiros recebiam de comissárias 
de bordo um certificado de “viajante 
no tempo”.  Já no embarque, a surpresa 
ficou por conta da pintura externa do 
avião, semelhante a dos anos 70.

Nas poltronas, os passageiros se 
depararam com um jogo de tabuleiro 
e um kit de amenidades, que incluía 
um pijama e itens para higiene pessoal. 
Outra atração foi o vídeo de segurança, 
ambientado também na década de 70. 
No sistema de entretenimento ainda era 
possível encontrar clássicos do cinema 
como “Estranho no Ninho”, “Poderoso 
Chefão” e “Rocky”, disponíveis em 
todos os vôos da companhia.

Com a ação, foi possível reviver o 
glamour de uma época em que poucas 
pessoas viajavam de avião, mas com 
todas as vantagens de um voo nos dias 
atuais. “Os aviões eram diferentes em 
termos de sistemas de comunicação, 
navegação e reatores. Hoje se voa com 
mais segurança, conforto e rapidez”,  

Em ação especial de aniversário, companhia aérea portuguesa relembrou a experiência de voar na época de ouro da aviação comercial

Viagem no tempo: TAP recria cenário de voo nos anos 70

destacou o comandante Mário Rami-
rez, piloto do voo retro. 

Para ele, estas evoluções também 
permitiram a democratização da avia-
ção. “Houve uma grande evolução 
eletrônica, além da computação, que 
trouxe uma exatidão e precisão, o que 
tornou um voo mais viável em termos 
de custo. De uma maneira geral, essas 
mudanças criaram condições para 
que mais pessoas pudessem viajar”, 
ressaltou.

SERVIÇO DE BORDO
Já para quem trabalha no serviço 

de bordo, apesar das mudanças, a 
essência do trabalho continua a mes-
ma.  “A profissão é substancialmente 
diferente, mas não é mais complexa. 
Hoje as diferenças são em relação à 
regulamentação. Todos os dias há coi-
sas novas. Mas o serviço ao cliente é 
sempre feito para pessoas, então pouco 
muda. Há sempre uma relação. Dentro 
do que a companhia estabelece cada 
um tem sua maneira de servir.”, explica 
Cristina Silva Melo, que entrou na TAP 
em 1973. Na época com 19 anos, ela 
conta que precisou pedir autorização 
dos pais para poder trabalhar como 
“aeromoça”, sonho de muitas jovens 
na época.  “Não me vejo fazendo outra 
coisa”, comenta.

Para Crist ina, a maior mudança 
de comportamento em relação ao 
que se vivia na década de 70 talvez 
seja a preocupação em relação ao 
terrorismo, que v irou comum em 
aeroportos de todo mundo. “Hoje 
existe um cuidado para identif icar 
pessoas com más intenções em um 
voo”, completa.

Outra mudança, esta menos séria, 
foi a dos uniformes. “O uniforme de 
hoje é mais confortável, mas não é 
tão elegante como o da época. Talvez 

Tripulação com uniformes da época

seja um pouco de paixão, pois era o 
meu primeiro amor. Mas acho que o 
uniforme atual é mais versátil e fácil 
de usar”, relata Cristina.

PRÓXIMOS VOOS
A viagem no tempo, que trouxe nos-

talgia para quem voo na década de 70 

e surpresa para os passageiros mais 
atuais, trouxe as passageiros de volta 
ao século XXI às 17h40, já em solo 
fluminense. As próximas já tem data 
para acontecer. O voo retro da TAP 
ainda terá como destinos Luanda,na 
Ruanda (29/9), Recife (6/10) e Newark, 
nos EUA (20/10).

Comandante Ramirez, Cristina Silva Melo e 

Diogo Senna, representando a nova geração 

de comissários 

Talheres, louças e copos de vidro fizeram 

parte do serviço de bordo

Check-in da classe econômica

Kit de amenidades, distribuídos aos 
passageiros

Passageiros receberam diploma de viajantes no tempo
Comandante Mário Ramirez mostrou a 
cabine do A330

Aeronave contou com pintura especial

QUE LUGAR DO 
MUNDO

Carta branca para o mundo. Este é o diferencial da Silversea. Seja o Norte europeu e Ilhas Britânicas ou  o Mediterrâneo, onde 

estão nossas raízes, as opções de destino são infi nitas − além de extremamente convidativas. A satisfação de acenar para um 

velejador enquanto você navega para o porto Les Saintes... a praticidade de ancorar em São Petersburgo perto do Museu 

Hermitage. E lembre-se de que aqueles navios imensos não podem se aproximar de verdadeiras preciosidades, como a minúscula 

baía de Portofi no, na riviera italiana. Este ano nós também acrescentamos novos destinos como Galway na Irlanda e Hamburgo na 

Alemanha onde participaremos do Cruise Days. Procurando a viagem dos sonhos de seus clientes? Nós temos a viagem perfeita.

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiro, em dólares americanos, por passageiro com base em ocupação dupla. A oferta se aplica a novas reservas individuais sem desconto feitas de 31 de agosto a 30 de novembro de 2017 para viagens elegíveis, e 
incluem uma hora de WiFi grátis por passageiro. As tarifas variam de acordo com a capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Não é aplicável a reservas para grupos. O desconto de 30% é válido apenas para os primeiro e segundo passageiros por suíte. 
Passageiros em-barcados em viagens combinadas podem se qualifi car para o ajuste de tarifa no segmento aplicável, mas os outros segmentos que não estão incluídos na promoção serão tarifados conforme os valores divulgados para a categoria da viagem. A oferta não pode ser combinada 
com nenhuma das outras ofertas promocionais, exceto Bônus de Reserva Antecipada. A oferta só é aplicável a viagens especifi cadas. Cancelamentos e transferências de reservas não se qualifi cam. Há outras restrições. Consulte nosso time de suporte de vendas no email sa.gsa@silversea.com 
para obter os Termos e Condições na íntegra. SA170315

ESTILO DE VIDA ALL INCLUSIVE DA SILVERSEA
Acomodações em suítes | Serviço de mordomo em cada suíte |  Opções de restaurantes refinados 

Champanhe, vinhos e bebidas alcoólicas | Gorjetas a bordo | WiFi

VIAGENS EM DESTAQUE NA TEMPORADA DE 2018

DATA DIAS VIAGEM  BARCO DE / PARA  
TARIFA

ORIGINAL 
AGORA  

POR

6 Maio 7 5811 Silver Spirit Barcelona a Roma US$ 4.300 US$ 3.010

7 Maio 13 6811 Silver Muse Dublin a Barcelona US$ 6.500 US$ 4.550

24 Julho 10 5819 Silver Spirit Copenhague a Estocolmo US$ 6.800 US$ 4.760

29 Ago 10 2827 Silver Wind Estocolmo a Copenhague US$ 6.100 US$ 4.270

31 Ago 8 5824 Silver Spirit Estocolmo a Londres US$ 6.200 US$ 3.360

ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS REPRESENTANTES NO BRASIL PARA OBTER 
A LISTA COMPLETA DE VIAGENS INCLUÍDAS NESTA OFERTA.

seus clientes gostariam de visitar?

Helsinque, Finlândia Porto, PortugalEstocolmo, Suíça



13

QUE LUGAR DO 
MUNDO

Carta branca para o mundo. Este é o diferencial da Silversea. Seja o Norte europeu e Ilhas Britânicas ou  o Mediterrâneo, onde 

estão nossas raízes, as opções de destino são infi nitas − além de extremamente convidativas. A satisfação de acenar para um 

velejador enquanto você navega para o porto Les Saintes... a praticidade de ancorar em São Petersburgo perto do Museu 

Hermitage. E lembre-se de que aqueles navios imensos não podem se aproximar de verdadeiras preciosidades, como a minúscula 

baía de Portofi no, na riviera italiana. Este ano nós também acrescentamos novos destinos como Galway na Irlanda e Hamburgo na 

Alemanha onde participaremos do Cruise Days. Procurando a viagem dos sonhos de seus clientes? Nós temos a viagem perfeita.

TERMOS E CONDIÇÕES: Todas as tarifas apresentadas são apenas para cruzeiro, em dólares americanos, por passageiro com base em ocupação dupla. A oferta se aplica a novas reservas individuais sem desconto feitas de 31 de agosto a 30 de novembro de 2017 para viagens elegíveis, e 
incluem uma hora de WiFi grátis por passageiro. As tarifas variam de acordo com a capacidade e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Não é aplicável a reservas para grupos. O desconto de 30% é válido apenas para os primeiro e segundo passageiros por suíte. 
Passageiros em-barcados em viagens combinadas podem se qualifi car para o ajuste de tarifa no segmento aplicável, mas os outros segmentos que não estão incluídos na promoção serão tarifados conforme os valores divulgados para a categoria da viagem. A oferta não pode ser combinada 
com nenhuma das outras ofertas promocionais, exceto Bônus de Reserva Antecipada. A oferta só é aplicável a viagens especifi cadas. Cancelamentos e transferências de reservas não se qualifi cam. Há outras restrições. Consulte nosso time de suporte de vendas no email sa.gsa@silversea.com 
para obter os Termos e Condições na íntegra. SA170315

ESTILO DE VIDA ALL INCLUSIVE DA SILVERSEA
Acomodações em suítes | Serviço de mordomo em cada suíte |  Opções de restaurantes refinados 

Champanhe, vinhos e bebidas alcoólicas | Gorjetas a bordo | WiFi

VIAGENS EM DESTAQUE NA TEMPORADA DE 2018

DATA DIAS VIAGEM  BARCO DE / PARA  
TARIFA

ORIGINAL 
AGORA  

POR

6 Maio 7 5811 Silver Spirit Barcelona a Roma US$ 4.300 US$ 3.010

7 Maio 13 6811 Silver Muse Dublin a Barcelona US$ 6.500 US$ 4.550

24 Julho 10 5819 Silver Spirit Copenhague a Estocolmo US$ 6.800 US$ 4.760

29 Ago 10 2827 Silver Wind Estocolmo a Copenhague US$ 6.100 US$ 4.270

31 Ago 8 5824 Silver Spirit Estocolmo a Londres US$ 6.200 US$ 3.360

ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS REPRESENTANTES NO BRASIL PARA OBTER 
A LISTA COMPLETA DE VIAGENS INCLUÍDAS NESTA OFERTA.

seus clientes gostariam de visitar?

Helsinque, Finlândia Porto, PortugalEstocolmo, Suíça



14 AVIAÇÃO

Aerolíneas Argentinas terá nova rota no Nordeste 

Samantha Chuva

Com um total de 93 frequências no 
Brasil, Diego Garcia, diretor Comercial 
da Aerolíneas Argentinas (CCO), afirmou 
que o país continua a representar um 
lugar de destaque para a companhia e 
que o objetivo é continuar aumentando 
a malha aérea.  No ano passado, a com-
panhia investiu fortemente na região sul 
do Brasil, com aumento de 40% na oferta 
de assentos para Porto Alegre e Curitiba, 
com a troca por aviões maiores na rota. 
Isso contabilizou um incremento de 17% 
na oferta de assentos nas rotas de todo 
o país em comparação com 2016. De 
acordo com o executivo, o grande foco 
da Aerolíneas está, agora, voltado para 
o Nordeste.  

“Mesmo com a economia estancada, 

Com aumento de passageiros e novo posicionamento, companhia projeta renovação da frota e reitera aposta no Brasil

temos visto, desde o ano passado, um 
crescimento da demanda no sul do Bra-
sil. E por isso aumentamos nossa oferta. 
Nosso objetivo é continuar expandindo. O 
próximo destino cotado para o aumento da 
malha é o Nordeste. Estamos analisando 
alguns destinos. Ainda não foi decidido, 
mas é provável que seja Recife, Natal ou 
Maceió”, pontua Garcia.

De acordo com o CCO, 77% dos pas-
sageiros que viajam na Argentina o fazem 
através da Aerolíneas. Em relação ao 
Brasil, 70% da demanda dos voos entre 
São Paulo e Buenos Aires é composta por 
brasileiros; assim como 81% da demanda 
entre Curitiba e Buenos Aires; e 35% da 
demanda do Rio de Janeiro. Apenas no 
Nordeste a demanda é invertida, com 
maior interesse por parte dos argentinos.

Entre os destinos argentinos mais pro-
curados pelos brasileiros, Buenos Aires 
mantém a liderança. Na sequência, esse 
público opta por conexões para Barilo-
che, seguido pelo Ushuaia, El Calafate 
e Mendoza. Já nos voos internacionais, 
as conexões mais buscadas pelos bra-
sileiros via Aerolíneas Argentinas são: 
Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai) 
e Nova York (EUA).

“Nosso plano para o Brasil é fazer 
com que este público ultrapasse o Mé-
xico em usuários e equipare o Chile”, 
explicou. Atualmente, a aérea opera 
em sete destinos brasileiros (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, 
Porto Alegre, Curitiba e Porto Seguro), 
com ligações diretas entre Córdoba e 
Buenos Aires.

13 MILHÕES DE PAX
Com um crescimento de 13,4% em 

comparação ao mesmo período de 
2016, a Aerolíneas Argentinas já trans-
portou 7,2 milhões de passageiros entre 
janeiro e julho deste ano. A expecta-
tiva, segundo Diego Garcia, é quase 
dobrar o número até o final de 2017, 
somando entre 12,9 milhões e 13,1 
milhões de passageiros transportados. 
A projeção é um resultado do forte 
investimento da aérea na experiência 
do passageiro. O objetivo, de acordo 
com Garcia, é oferecer serviços únicos 
e exclusivos que não são ofertados 
pelas companhias de baixo custo, a 
exemplo de entretenimento a bordo, 
maior conforto, melhor gastronomia, 
mais assentos e melhor conectividade.

Com um crescimento notável, Garcia 
ainda afirmou que a aérea tem recebido 
cada vez menos subsídios do governo 
argentino. “Em 2015 recebemos US$ 
640 milhões do governo da Argentina. 
No ano passado conseguimos reduzir 
esse número pela metade. Este ano, 
recebemos US$ 170 milhões. Quere-
mos chegar em 2020 sem subsídio 
algum”, apontou o diretor.

NOVA FROTA
Visando um crescimento sustentá-

vel, a Aerolíneas afirmou que deve 
trocar grande parte de sua frota, 
principalmente nos voos internacio-
nais, entre o final de 2020 e início 
de 2021. O diretor-comercial da 
companhia afirmou que a decisão 
sobre as novas aeronaves (modelo 
e fornecedor) deve ser apresentada 
apenas em 2018, porém a ideia é 
vender grande parte dos aviões Em-
braer. “Queremos aviões maiores, 
com mais capacidade de assentos. 
Entretanto, manteremos algumas da 
marca Embraer que serão usados 
em voos internos e novas rotas”, 
explica Garcia.

Devido à medida, o executivo expli-
cou que a companhia não prevê novos 
voos internacionais de longa distância. 
“Como vamos renovar a frota, não faz 
sentido lançarmos novos voos agora. 
Vamos investir mais em voos regionais, 
como Córdoba e Chile”, elucidou. Para 
o Nordeste a intenção é introduzir as 
aeronaves de maior porte.

Gonzalo Romero, da Aerolineas Argentinas, Marcos Bednarski, Cônsul Geral Adjunto da Argentina, Luis 
Castilho, Cônsul Geral Argentina, e Diego Garcia, diretor Comercial da companhia
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A disputa entre a hotelaria nacional 
contra a isenção de impostos conce-
dido a Airbnb e outras plataformas 
digitais ganhou novos capítulos.  No 
final de agosto, a Câmara de Verea-
dores de Fortaleza aprovou – por una-
nimidade – o projeto (IND 304/2017) 
do vereador Michel Lins (PPS), que é 
apoiado pela ABIH Nacional. Ele prevê 
que as plataformas internacionais que 
comercializam hospedagem, como o 
Airbnb, passarão a ser taxadas com a 
cobrança de Imposto sobre Serviços 
(ISS). O IND aguarda agora a sanção 
do prefeito Roberto Claudio para que 
o processo tenha andamento.

A votação foi unanime. Os 29 ve-
readores presentes se manifestaram 
a favor do projeto, que já havia rece-
bido parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça da casa. 
“O que buscamos é a junção da 
inovação com a regulamentação 
e a isonomia tributárias para per-
mitir a livre concorrência para as 
empresas nacionais. O que está 
sendo questionado é a distorção 
que as plataformas internacionais 
de reservas de hospedagem cau-
sam no mercado nacional, devido 
ao não pagamento de impostos 
e taxas semelhantes às empresas 
brasileiras”, explicou o presidente 
da ABIH Nacional, Dilson Fonseca.

Para o dirigente, a aprovação mos-
tra o caminho para solucionar o 
grande risco que, na opinião dele, 
um destino tur ístico corre com 
uma atividade não regulamentada 
e que promove uma concorrência 
desleal. “O que conseguimos com 
a regulamentação das plataformas 
internacionais de reservas de hos-
pedagem online foi à junção da 
inovação com a regulamentação e a 
possibilidade de livre concorrência 
para as empresas de nossa cidade. 
Não só de hospedagem, mas in-
clusive para empresas do ramo de 
tecnologia que queiram gerir suas 
plataformas de reservas”, afirmou 
o vice-presidente da ABIH, Manoel 
Linhares.

RECURSO NO STF 
Em outra frente, a ABIH entrou 

com uma ação direta de Inconsti-
tucionalidade (ADIN) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para discutir 
a cobrança de Imposto Sobre Ser-
viço (ISS) da atividade hoteleira 
brasileira, benefício concedido a 
plataformas digitais. A entidade 
argumenta que a forte concorrência 
desleal das plataformas de vendas 
de pernoites em unidades resi-
denciais, demonstra a situação de 
absurda inconstitucionalidade, 
quanto ao princípio da isonomia 
tributária, concorrência desleal e 
cumprimento das normas legais da 
legislação municipal, assim como 
do cumprimento das exigências de 
segurança pública e da lei de pro-
teção ao menor e ao adolescente.

De acordo com Fonseca, o trata-
mento desigual por parte do poder 
público tem permitido uma con-
corrência desleal, que levou ao fe-
chamento de dezenas de empreen-
dimentos hoteleiros legalizados, 
demissão de centenas de milhares 
de colaboradores e evasão de di-
visas do Brasil. “Se há um mesmo 
negócio jurídico, e os municípios 
brasileiros já decidiram, por omis-
são, que as empresas estrangeiras 
que atuam no Brasil não precisam 
pagar ISS sobre a venda de pernoi-
tes em apartamentos residenciais, 
a Constituição Federal impõe que 
o mesmo tratamento seja dado aos 
hotéis nacionais”, finalizou.

OUTRO LADO 
O Airbnb, por sua vez, questionou 

Vereadores da capital cearense aprovam projeto que prevê a cobrança de ISS para plataformas online que comercializam hospedagem

Por isonomia com Airbnb, ABIH nacional vai à justiça

a constitucionalidade do 
projeto e afirmou em nota 
que apoia a comunidade 
de anfitriões e que aguar-
da um posicionamento do 
prefeito Roberto Claudio. 
“Ressaltamos que o texto 
da “Indicação” é incons-
titucional, inter fere no 
direito de propriedade e 
ultrapassa a competência 
municipal ao inter ferir 
duplamente em matéria 
federal – tanto no campo 
tributário quanto com a 
Lei do Inquilinato, que 
prevê e regulamenta o 
aluguel por temporada”, 
disse a empresa em nota.

Dílson Fonseca e Manoel Linhares, presidente e vice da ABIH

À partir de 

R$ 5.158,00+ taxas*

(Aéreo e terrestre) por pessoa

6 noites   7 dias

Pacote inclui:

Passagem aérea com Saidas de São Paulo ou Rio de Janeiro voando 
Copa Airlines  em Classe Econômica.

02 noites na Cidade do Panamá no Hotel Ramada Centro 4* com café da manhã 
+ tour regular de meio dia ao Casco Antigo e ao Canal do Panamá + trechos aéreos 
internos Cidade do Panamá / Bocas del Toro / Cidade do Panamá.

04 noites em Bocas del Toro no Hotel Playa Tortuga 4* com café da manhã 
+ traslados aeroporto / hotel / aeroporto na Cidade do Panamá e em Bocas del Toro.

Panamá com bocas del toro

panamaepossivel.com

ABREU 
(11) 3702-1840 
abreutur.com.br

VISUAL
(11) 3235-2030 

www.visualturismo.com.br

Passagem aérea ida e volta individual, em classe econômica. Preço por pessoa em apartamento duplo. Tarifa sujeita à disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Calculado em 28/07/2017.
Valores com preços em dólares americanos convertidos em reais ao câmbio de US$ 1,00/ R$ 3,32. Não inclui taxas de embarque, despesas locais e taxa governamental. 
Forma de pagamento Aéreo + terrestre 20% de entrada + taxas e o restante do saldo em até 9x sem juros com cartão de credito.  

Manuel Linhares será 
novo presidente da ABIH

A diretoria ABIH Nacional con-
firmou a chapa única, que será 
eleita por aclamação e assumirá a 
gestão da entidade, a partir do dia 
1º de janeiro do próximo ano, para 
o biênio 2018/2019. A eleição será 
no dia 26 de setembro, em Brasília, 
e a chapa, encabeçada por Manoel 
Cardoso Linhares (Ceará), atual vi-
ce-presidente da Associação, conta 
com Luciano de Castro Carneiro 
(Goiás), na vice presidência; Manoel 
Lisboa Barbosa (Sergipe) como 
diretor Administrativo.
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St. Petersburg & Clearwater 
Um pedaço caprichado da tranquilidade e do agito da Flórida

A praia mais bonita dos EUA está aqui (e muito mais!)

Pedro Menezes 

Em meio ao agito das pra ia s e 
compras de Miami e dos parques 
de diversão e ent retenimento de 
Orlando, existe uma cidade a Oes-
te da Flórida, nos Estados Unidos, 
que preza em primeiro lugar pela 
tranquilidade e bem-estar de seus 
cidadãos e visitantes. Estamos em 
St. Petersburg & Clearwater, um 
destino considerado per feito para 
todos os gostos e idades. A quase 
quatro horas de Miami e apenas duas 
horas de Orlando, St. Pete, como é 
carinhosamente chamada por seus 
habitantes, recebe de famílias en-
tusiasmadas para brincar na praia 
número um dos Estados Unidos, até 
casais planejando momentos român-
ticos e viajantes solitários em busca 
de descobertas e tranquilidade.

Cada vez mais presente no inte-
resse dos brasileiros, latino-ameri-
canos, europeus e até mesmo dos 
norte-americanos, St. Petersburg 
& Clearwater fechou o ano de 2016 
com mais de 7,3 milhões de pernoi-
tes de visitantes, aumento de 0,6% 
se comparado a 2015, que foram 
responsáveis por um impacto de 
US$ 9,7 bilhões para a economia da 
cidade. Neste caso, o destaque vai 
mesmo para a América Latina. Entre 
2015 e 2016, o número de visitantes 
proveniente da região cresceu 25%, 
passando dos 178.600 para 223.200 
turistas. 

Este crescimento pode ser expli-
cado por dois motivos, que acaba-
ram de certa forma v irando uma 
tendência: o investimento cada vez 
maior do Visit St. Pete & Clearwater, 
órgão tur ístico da cidade que está 
cada vez mais presente em eventos e 
treinamentos por todo o continente 
sul-americano (inclusive no Brasil), 
e o fato dos brasileiros, argentinos, 
mexicanos, entre outras nacionali-
dades se interessarem cada vez mais 
pela visita e descoberta de mais de 
uma cidade na mesma viagem.

Muitos já têm os mapas de Miami e 

Orlando na palma da mão, e a Flórida 
tem outra centena de oportunidades 
que estão prontas para serem desco-
bertas. É o caso justamente de St. 
Petersburg, fundada em 1876 e que 
possui aproximadamente 360 dias 
de sol por ano, o que lhe rendeu 
o apelido de The Sunshine City (A 
Cidade da Luz do Sol). Por causa dis-
so, bem como pelo seu clima quente 
durante o ano inteiro e pelas suas 
praias, a cidade é um grande centro 

tur ístico, já popular entre turistas 
provenientes do norte da América. E 
não é só da tranquilidade que vivem 
os turistas e visitantes da cidade. 
Praias da Flórida com areias brancas 
e águas cristalinas, uma vida noturna 
de dar inveja em grandes cidades, 
uma cena cultural próspera e uma 
tendência boêmia de ostentar clássi-
cas cervejarias artesanais locais dão 
o ritmo do destino. E antes de mais 
nada, uma dica: para os que buscam 
as preciosidades mais escondidas, 
explore sempre os guias de bairro 
de St. Petersburg & Clearwater para 

encontrar os melhores restaurantes, 
cervejas artesanais, especialidades 
em frutos do mar, vida noturna, lojas 
exclusivas e galerias locais. 

A melhor forma de chegar em St. 
Petersburg é através do Aeroporto 
Internacional de Tampa, que está 
apenas a 30 minutos da entrada da 
cidade. St. Petersburg até conta com 
um aeroporto internacional, mas por 
enquanto apenas aeronaves de pe-
queno porte podem aterrissar lá. Nós 

DESTINO

Vista impressionante de St. Petersburg Downtown

brasileiros sabemos que nenhuma 
companhia nacional ou norte-ame-
ricana sai do Brasil e chega aos EUA 
através de Tampa. Orlando, Miami e 
Fort Lauderdale, portanto, tornam-se 
opções rápidas e bem cômodas para 
o desembarque. São quatro horas de 
Miami, 3h30min de Fort Lauderdale 
e cerca de duas horas de Orlando. O 
aluguel de carros nesta ocasião se 
torna uma alternativa praticamente 
obrigatória, por conta da alta quali-
dade das estradas norte-americanas 
e do serviço que está cada vez mais 
rápido, prático, automático e econô-

mico. Ao chegar na cidade, dá para 
perceber que a indústria hoteleira já 
está por lá faz tempo. São grandes 
bandeiras como Hilton, Holiday Inn, 
Starbrigde, The Vinnoy, Marriott, 
entre outros hotéis de três, quatro 
e cinco estrelas que fazem da cadeia 
hoteleira de St. Pete um conjunto 
completo. Após está rápida lição 
de logística, é hora de descobrir as 
principais at rações do dest ino. E 
não podemos começar a desbravar 
o destino e não falar logo de cara 
da Clearwater Beach, considerada 
a melhor praia dos Estados Unidos 
pelos próprios visitantes através do 
site TripAdvisor. E até que eles têm 
razão: além da própria Clearwater 
Beach, St. Petersburg é premiada 
pela natureza por ostentar cerca de 
56km de praias de areia branca e 
águas mornas e cristalinas, o que 
faz o destino ser ideal para a prática 
de esportes aquáticos, para andar de 
caiaque entre manguezais, observar 
golfinhos e peixes-boi, passear de 
barco, conhecer os esportes aquáti-
cos, entre outras atividades. E aqui 
vai outra dica: a praia de Clearwater 
tem como ponto principal o Pier 60, 
onde todo o agito acontece. A pre-
sença de muitas gaivotas, que não 
se intimidam com a companhia dos 
banhistas, torna a paisagem ainda 
mais especia l. Mas é bom deixar 
bem claro que a cidade é mais do 
que apenas diversão sob o sol. St. 
Petersburg também é conhecida por 
sítios históricos, bem como a sua cul-
tura, refletida nos inúmeros museus 
e galerias na cidade. É realmente 
incrível o que um refúgio vibrante, 
de céu azul e ensolarado nas prin-
cipais praias da Flórida, é capaz de 
renovar as energias de quem a visita. 
E nem todo o destino vive de Sol & 
Praia. Como já dito acima, St. Pete é 
uma cidade repleta de oportunidades e 
descobertas. O M&E agora dá uma pas-
sada rápida pelo lado cultural da cidade, 
que ostenta  museus já reconhecidos e 
cervejarias artesanais que não param de 
fazer a felicidade dos turistas.

Clearwater beach é a praia mais bem avaliada dos Estados Unidos
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Salvador Dalí Museum - O 
museu mais visitado de toda re-
gião é dedicado às obras do pintor 
espanhol Salvador Dalí. Compi-
lado por A. Reynolds Morse e 
Eleanor Morse ao longo de um 
período de 45 anos, o Museu Dali 
é reconhecido pelas suas pinturas 
a óleo, incluindo obras enormes 
que ocupam paredes inteiras. 
Esta é a mais ampla coleção de 
quadros de Dalí fora da Europa. 
Situado em um prédio espetacular 
no centro cênico à beira-mar de 
St. Pete, este museu icônico é o 
ponto de partida perfeito para 
explorar o restante da cidade. 

Galeria Chihuly – Uma galeria 
especial permanente que reúne os 
trabalhos de Dale Chihuly. Para 
quem não conhece, são obras 
feitas de vidro com muitas co-
res e formas diferentes. É possí-
vel conhecer todo o espaço em 
meia-hora. Os trabalhos de Dale 
Chihuly pertencem a coleções de 
diferentes museus, mas só em St. 
Pete é possível conhecer escultu-
ras gigantescas exclusivas, como 
lustres imponentes que acabam 
impressionando de verdade. As 
cores vivas que são realçadas 
pelas diversas formas esculpidas 
em vidro valem o ingresso. Um 
passeio para todas as idades, em-
bora o público adulto tenha mais 
interesse neste tipo de atividade. 

3 Daughters Brewing – St. 
Petesburg também é conhecida 
por ostentar clássicas cervejarias 
artesanais, que vem ganhando 
seu espaço nos EUA. A produ-
ção das grandes casas de cerveja 
só aumenta e os empresários da 
região já perceberam que boa 
parte dos turistas já caiu nas 
graças destes passeios refres-
cantes. É o caso da cervejaria 
3 Daughters Brewing, que teve 
uma receita de três milhões de 
dólares no ano passado com 
apenas sete barmen e oito cer-
vejeiros. O espaço é uma espécie 
de galpão que conta com toda a 
infraestrutura para a produção 
da bebida, como também toda 
área de bar e entretenimento. 
É possível ficar nas mesas be-
bendo as dezenas de tipos de 
cerveja, ou jogar um ping-pong 
na sala ao lado com os amigos. 
As cervejarias de St. Petersburg 
são assim: agito e conhecimento 
juntos, que fizeram o destino 
criar mais um produto turístico 
para seus visitantes. E não se 
esqueça: beba com moderação.

Imperdíveis

No sentido horário: 
Passeios de barco; 
Paisagens deslumbrantes; 
Esportes aquáticos;
Museu Salvador Dalí;
Galeria Chihuly; e a
famosa praia de
Clearwater
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Em St. Petersburg, La Cita 2017 tem recorde de brasileiros
Considerada a feira mais importante para o mercado da América Latina, La Cita de las Américas reúne 220 empresas em St. Petersburg

Rick Still, diretor do La Cita, Maryann Ferenc, presidente do Visit Florida, e David Downing, CEO do 
Visit St Pete & Clearwater

Pedro Menezes

A cidade de St. Petersburg, na Fló-
rida, teve o privilégio de receber a 5ª 
edição do La Cita de las Americas, 
considerada a feira de turismo nor-
te-americana mais importante para 
o mercado da América Latina. É a 
primeira vez que a cidade, localizada 
na Costa Oeste da Flórida, recebeu 
o evento, que aconteceu no final de 
agosto no hotel The Vinoy Renaissance 
St. Petersburg Resort & Golf Club. O 
objetivo dos organizadores da feira 
foi juntar buyers provenientes de to-
dos os mercados da América Latina 
e suppliers provenientes dos Estados 
Unidos e adjacências, como destinos, 
hotéis, entre outros serviços que são 
responsáveis por movimentar a cadeia 

turística. Ao todo, 146 delegações e 
108 buyers estiveram presentes. Pelo 
lado dos suppliers, foram 173 delega-
ções e 112 companhias. Todos estive-
ram juntos para três dias intensos de 
muitas reuniões. Por falar nelas, foram 
realizados exatos 2.796 appointments 
de 15 minutos. Era o momento que os 
participantes tinham para trocar con-
tatos, criar relacionamentos e fechar 
futuros negócios. 

Os números apenas refletem o su-
cesso da feira, que foi comentado 
pelo diretor do La Cita, Rick Still, em 
entrevista exclusiva ao M&E. “Como 
já fazemos o La Cita há algum tempo, 
temos um certo entendimento do que 
será o evento alguns meses antes e já 
tínhamos antecipado que esta edição 
seria especial, mas acabou superando 

até as expectativas de nossa orga-
nização. É um conjunto de sucesso: 
o destino, os hotéis parceiros e 
todas as delegações. Existe um 
sentimento muito grande entre as 
delegações de que o evento foi mais 
uma vez um sucesso e, por vezes, 
muito melhor do que os grandes 
eventos do turismo internacional”, 
disse Rick Still. Também conversa-
mos com Marina Barros, da MB 
Doubleem, que representa o La Cita 
no Brasil. “Uma edição melhor do 
que eu esperava. Toda a delegação 
brasileira está muito feliz com o 
resultado obtido nesta edição”, 
disse Marina. Ela ainda comentou 
o fato da delegação brasileira ter 
comparado a feira com o IPW pela 
facilidade que os executivos têm de 
fazer contatos, uma vez que que 
é um evento bem personalizado. 
“Tivemos 26 representantes na 
delegação brasileira, um recorde de 
todas as edições do La Cita. Todos 
que vieram ficaram impressionados 
e já querem marcar presença no 
próximo ano”, disse Marina. Para 
este ano, a delegação brasileira foi 
representada pelas seguintes em-
presas: Azul Viagens, Camar Rep., 
Concierge de Viagem Luxury Travel, 
Conquest Eventos e incentivos, D. 
Tabuso Turismo, Dial Tour, Flot 
Operadora Turistica Ltda, Flyworld 
Viagens São Bernardo do Campo, 
Global Sports Net, Globe Travel, 
Hostway Travel, Magic Way Tours, 
Regentur, Schultz Tour Operator e 
United Tours.

O objetivo da edição de 2017 do 
evento, que já passou por cidades 
como Miami e Boca Ratón, foi 
promover ainda mais a região de 
Tampa/St. Pete como o próximo 
grande destino turístico dentro da 
Flórida. Conhecido como Sunshi-
ne City, a cidade é conhecida por 
abrigar a melhor praia do Esta-
dos Unidos (Clearwater Beach) e 
é extremamente procurado pelos 
turistas latino-americanos durante 
as férias de julho (que por vezes 
são esticadas até agosto). O M&E 
conversou com o CEO do Visit St. 
Pete & Clearwater, David Downing, 
que tratou o evento como uma re-
volução para o destino. “O La Cita 
nos coloca no mapa do mercado 
latino-americano de uma maneira 
que nunca conseguiríamos fazer so-
zinhos. Este é o mercado (América 
Latina) que mais cresce em todo o 
mundo para nosso destino. Entre 
todos nossos escritórios na China, 
em Londres, na Alemanha e em 
todos os Estados Unidos, este é 
o mercado de maior importância 
para nós. Houve um crescimento de 
33% em 2015 e 36% em 2016, algo 
que não aconteceu com nenhum 
outro destino. Para nós, receber um 
evento desse é realmente mágico. 
Uma grande honra e um ‘game 
changer’ (revolução) para todo o 
desenvolv imento do dest ino”, 
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28/09 - QUINTA-FEIRA
18h30 às 20h - Grande Au-
ditório
Ricardo Amorim
Tema: Como Prosperar na 
crise
Abertura: Jerome Cadier, 
CEO Latam Airlines Brasil

- Por que o Brasil não cresceu 
nos últimos anos?
- O que precisa ser feito para 
que ele volte a crescer?
- Por que a crise é parte funda-
mental da solução dos problemas econômicos brasileiros?
- Por que as maiores oportunidades de negócios surgem 
em crises como esta?

Ricardo Amorim é presidente da Ricam Consultoria, 
prestadora de serviços na área de negócios e economia 
global, em forma de palestras e consultoria. Economista, 
formado pela USP, é pós-graduado em Administração e 
Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atuando 
no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova 
York, Paris e São Paulo, sempre como economista e 
estrategista de investimentos.

A  45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º 
Encontro Comercial Braztoa acontece de 27 a 29 de 
setembro no Expo Center Norte (SP). O credenciamento 
está aberto e pode ser feito gratuitamente até 22 de 
setembro no  portal do evento:  www.abavexpo.com.br. 

LA CITA

Os rumos da economia 
e da política do Brasil 

na visão de dois 
grandes especialistas 

para o público da
ABAV Expo

27/09 – QUARTA-FEIRA
18h30 às 20h – Grande au-
ditório
Cristiana Lôbo
Tema:  Brasil, a saída da 
crise
Abertura: Jerome Cadier, 
CEO Latam Airlines Brasil

Depois de uma combinação 
de crises, política, econômica, 
ética, de representatividade, 
o país começa a dar a volta e 
reencontrar o caminho do cres-
cimento econômico. Reviravoltas na política estão no 
radar como conseqüência das investigações do Ministério 
Público e na Política Federal, mas a economia dá alguns 
sinais de “descolamento” e segue em recuperação. Depois 
de quatro anos  com revisões das estimativas do PIB 
sempre para baixo, agora, a revisão é para cima. Sinal 
de inflexão importante. Qual o reflexo de tudo isso na 
disputa eleitoral do ano que vem?

Cristiana Lôbo nasceu em Goiânia (GO), estudou Comu-
nicação Social na Universidade Federal de Goiás (UFG) 
e, ainda estudante, começou a escrever para a Folha de 
Goiás. Atualmente na Globo News, comanda  o programa 
Fatos e Versões, que trata dos bastidores de Brasília. Um 
dos furos que deu foi a saída de Pérsio Arida do Banco 
Central. Por cobrir o Palácio do Planalto durante muito 
tempo,  já acompanhou várias viagens de presidentes, 
como a de João Baptista de Figueiredo à África, a de José 
Sarney à China, a de Fernando Collor à Portugal e a de 
Fernando Henrique Cardoso à Índia.

Cristina Lobo

Ricardo Amorim

disse o CEO.
A noite de abertura do even-

to foi especial e já mostrava 
que a 5ª edição do La Cita 
seria mesmo um sucesso. A 
cerimônia oficial contou com 
a presidente do Visit St. Pe-
tersburg/Clearwater, David 
Downing, o diretor do La 
Cita, Rick Still, o prefeito de 
Clearwater, George Cretekos, 
o representante do governo 
de St. Pete, Charlie Gerdes, 
e a presidente do Conselho 
de Comissários do Condado 
de Pinellas, Janet Long, que 
deram as boas-v indas aos 
presentes. Para a diretora do 
Visit St. Pete, Ana Fernandez, 
que também estava presente 
no evento, foi o momento do 
destino gerar oportunidade. 
“Este ano tivemos o maior 
La Cita da história por conta 
do número recorde de bu-
yers que receberemos. Estou 
muito contente em ter todos 
estes clientes aqui, o que é 
extremamente interessante 
para todos nós da cidade. Fo-
ram mais de 4 mil reuniões 
pré-agendadas”, disse. Já a 
gerente de Vendas Sênior de 
St. Pete/Clearwater para o 
Brasil, Andrea Gabel, acre-
dita que o La Cita coloca o 
destino também no mundo 
dos negócios. “Além de todas 
as nossas praias premiadas, 
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1 - Ana Fernandez, de St Pete; 2 - Andrea Gabel, de St Pete, e Rafaella Gross Brown, do Visit Florida; 3 - Elaine Blazys e Patrick 
Yvars, do Visit Orlando; 4 - Suzanne Scully, de St Pete & Clearwater; 5 - Eduardo Bittencourt, da CH Travel, Mucio de Paula, da 
MCA, Miriam Silva, da CH Travel, e José Eduardo, da Flot; 6 - Marina Barros, do MB Doubleem, com o prefeito de Clearwater, 
George Cretekos; 7 - Irene Graterol, da Atom Travel, com Joyce Rego e Nancy Burgos, da Avianca Brasil; 8 - Ricardo Bezerra, da 
Azul Viagens, Gabriel Nunez, da Gen Travel, Michelle Perez, da Trend, Rafaella Gross Brown, do Visit Florida e David Lusvardi, de 
Nevada; 9 - Mari Masgrau, do M&E, entre Luis Calle, da CAMAR, e Oswaldo Freitas, da TPI Américas; 10 - Saulo Reis, da Schultz, 
e Joseph Walker, da Amadeus Travel Solutions; 11 - Heather e Rick Still, do La Cita, e Fernando Harb, de Fort Lauderdale

também passaremos a ima-
gem de que não somos so-
mente lazer. Temos todo um 
lado corporativo que conta 
com Centro de Convenções 
e toda a infraestrutura dos 
hotéis. É a oportunidade de 
colocar o destino nas prate-
leiras do mercado brasileiro. 
A marca está cada vez mais 
forte e os estrangeiros estão 
conhecendo cada vez mais o 
nosso destino”, disse.

La Cita volta a Fort 
Lauderdale em 2018 com 

novidades
A 1ª edição do La Cita acon-

teceu em Fort Lauderdale. 
Naquela época, a cidade era 
outra. Ano que vem, a feira 
voltará a acontecer num dos 
dest inos mais queridos da 
Flórida. O palco da próxima 
edição já está até decidido: 
será o Fort Lauderdale Mar-
riott Harbor Beach Resort & 
Spa. Como acontece com to-
das as cidades que o evento 
voltado ao mercado latino-a-
mericano passa, a cidade terá 
outra grande oportunidade 
para se colocar na primeira 
prateleira das grandes ope-
radoras da América Latina. 
Conversamos com Fernan-
do Harb, vice-presidente de 
Vendas do Greater Fort Lau-
derdale, que já está animado 

com a próxima edição. “Para 
nós mais uma oportunidade 
única, porque todos poderão 
conhecer Fort Lauderdale. E 
posso dizer: vão descobrir 
uma nova cidade, com novos 
hotéis, atrações e oportuni-
dades turísticas”, disse Fer-
nando, ao comparar com a 1ª 
edição do La Cita. “A primeira 
edição foi pequena, mas para 
o próx imo ano será muito 
maior. É mais um ganho para 
a cidade que está há três anos 
com a melhor ocupação dos 
Estados Unidos. Esperamos 
todos em Ft. Lauderdale no 
ano que vem”.

Já de acordo com Rick Still, 
a ideia já para o ano que vem é 
reunir buyers focados em lazer e 
no mercado Mice. Para o diretor 
do La Cita, tem espaço para 
todo mundo. “Queremos trazer 
um grupo grande de buyers fo-
cados no mercado Mice de toda 
a América Latina. Queremos 
cada vez mais pessoas deste 
tipo de turismo de incentivo 
do mercado brasileiro que é 
importante para nós. O La Cita 
é um evento de relacionamento, 
um networking importante 
entre parceiros que são con-
siderados vitais. Os buyers de 
Mice e Lazer fazem negócios 
diferentes, mas a relação com 
nossos suppliers é a mesma”, 
completou. 

Foto: Ricardo Correa
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Lisia Minelli

Em um cenário de crise, ter certos 
diferenciais no currículo é essencial 
para conquistar uma boa posição 
ou se destacar como um novo em-
preendedor. Mesmo os cursos de 
curta duração são capazes de causar 
impacto profundo. Segundo Maura 
Leão, presidente da Brazilian Educa-
tional & Language Travel Association 
(Belta), os cursos no exterior são uma 
opção para investir em si próprio e, 
consequentemente, na carreira. 

“Fazer intercâmbio é uma forma de 
agregar valor à vida pessoal, uma vez 
que você sai por um tempo, aprende 
um idioma, desenvolve habilidades e 
ainda conhece culturas e pessoas di-
ferentes. Isso impacta positivamente 
no retorno para casa. Profissional-
mente o estudante pode usar o que 
aprendeu no país por onde esteve 
para colocar em prática no Brasil, 
começando pelo idioma”, disse.

Uma pesquisa recente divulgada 
pela Belta aponta uma movimentação 
de mais de R$ 2,2 milhões no setor 
de intercâmbio no Brasil em 2016. 
Houve um crescimento de 82% no 
gasto médio dos brasilei ros com 
viagens internacionais, chegando a 
US$ 8,902 por pessoa. O Canadá foi, 
pelo segundo ano consecutivo, o país 
preferido dos estudantes, seguido por 
Estados Unidos, Austrália, Irlanda e 
Reino Unido. 

O principal motivo apontado no 
estudo foi principalmente o câmbio 
favorável e a qualidade de vida, além 
do fato do país adotar políticas que 

Cada vez mais adultos optam por fazer cursos no exterior. Crise econômica contribuiu para o aumento da demanda no país

Aumento da procura por intercâmbio aquece o mercado

favorecem os estudantes interna-
cionais combinarem atividades de 
estudo e trabalho. O tempo de es-
tadia nos cursos também aumentou 
e apesar do idioma – em especial 
inglês – ainda ser o principal motivo 
do intercâmbio, cresceu o interesse 
por cursos de graduação. 

Outro dado interessante da pesqui-
sa é a maior procura por pessoas de 
mais idade nos cursos, na faixa etária 
de 30 a 39 anos. “Entendemos que 
isso mostra o momento que estamos 
passando, com jovens adultos sem 
emprego e que precisam agregar um 
diferencial em sua formação. Motivo 
este que despertou mais interesse de 

Maura Leão, presidente da Belta, que em 2017 completou 25 anos no mercado

pessoas em uma faixa etária maior”, 
comentou Maura.

O STB - Student Travel Bureau no-
tou um aumento de 33% de pessoas 
entre 45 e 55 anos que buscam por 
intercâmbios. O crescimento ocor-
reu de janeiro a março de 2017, em 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. 

Para Bruno Cont rera, gestor de 
cursos e universidades no exterior 
do STB, a procura aumentou es-
pecialmente por conta da crise no 
país. “Muitos executivos perderam 
empregos e decidiram investir em 
si. Além disso, o país tem muitas 
empresas multinacionais e os exe-

cu t ivos pre cisam do 
inglês para se manter 
e também crescer em 
suas posições”, disse. 

Colocação
2016

Colocação
2015 País 

1º 1º Canadá 
2º 2º Estados Unidos 
3º 3º Austrália 
4º 4º Irlanda 
5º 5º Reino Unido 
6º 6º Nova Zelândia 
7º 7º Malta 
8º 8º África do Sul 
9º 10º Espanha 
10º 9º França 
11º 11º Alemanha 
12º 12º Itália 
13º 13º Argentina 
14º 14º Chile 
15º 15º México 
16º 19º Suíça 
17º 20º Áustria 
18º Países Baixos
19º 16º Japão 
20º 17º Bélgica 
21º 18º Colômbia 
22º China

Principais destinos

Segundo Contrera, há escolas que 
contam com turmas específicas para 
esse público, reunindo gestores, 
CEOs e profissionais do alto escalão 
de empresas, para tornar o curso 
mais rico e adaptado às necessidades 
dessas pessoas. 

OPORTUNIDADE
Atualmente, as Agências Selo Belta 

representam 75% do mercado nacio-
nal e juntas enviaram em 2016 mais 
de 240 mil brasileiros para realiza-
rem desde cursos de idiomas, como 
de especialização, técnicos, ensino 
médio, ensino superior ou até para 
programas de trabalho. 

O estudo mostra que o faturamento 
das agências chegou a uma média 
anual de US$ 2,4 milhões. Além disso, 
a representação do total de produtos 
comercia lizados por agências de 
intercâmbio – desde venda de se-
guro até todo tipo de programas de 
estudos no exterior – teve aumento 
geral de 12%.

Para a presidente da Belta, esta 
pode ser uma excelente oportuni-
dade de atuação para os agentes de 
viagens. A dica dela é que eles atuem 
em parceria com outros agentes es-
pecializados que estão 100% focados 
em educação internacional. 

“Viajar para estudar é diferente de 
apenas viajar para fazer turismo. Pre-
cisa-se entender exatamente sobre o 
perfil do cliente, e qual país, cidade e 
escola atendem às suas necessidades 
e expectativas. Uma vez que quem 
procura intercâmbio, a princípio, quer 
trazer na bagagem aprendizado do 
idioma. Estudar e fazer treinamen-
tos constantes, além de dominar o 
inglês, é um dos caminhos para o 
sucesso”, afirmou.
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Câmbio
favorável

Qualidade
de vida

Adotar 
políticas que 
favorecem os 
estudantes 

internacionais 
combinarem 
atividades de 

estudo e 
trabalho

Dispor de boa 
infraestrutura 

de acolhimento 
de estudantes 
internacionais

Facilidade 
no processo 

de visto

543
21

20,0%

37,8%

11,1%

15,6%

6,7%

2,2%

6,7%

ATÉ 1 MÊS

ENTRE 2 E 3 MESES

ENTRE 4 E 5 MESES

ENTRE 6 E 7 MESES

ENTRE 8 E 9 MESES

ENTRE 10 E 11 MESES

12 OU MAIS MESES

Aspectos que mais influenciaram 
na escolha pelos países

Duração média das 
viagens de intercâmbio

A estudante Edneia Vic-
toria Borlott, que realizou 
um intercâmbio com uma 
das Agências Selo Belta, 
é um exemplo disso. Ao 
retornar para o Brasil abriu 
seu próprio negócio e hoje 
sente-se realizada com a 
experiência que teve. Ed-
neia, que começou o seu 
intercâmbio em 2016, es-
colheu um curso de moda 
em Paris, e diz que o pro-
grama mudou sua v ida, 
especialmente no que diz 
respeito ao caminho no 
mercado de trabalho. 

Nascida em Vitória, a 
empreendedora estava fa-
zendo faculdade de moda 
no Rio de Janeiro quando 
embarcou para o curso de 
10 dias, no qual teve aulas 
e at iv idades de campo, 
com visitas a museus, fun-
dações e pontos tur íst i-
cos diversos. A estudante 
gostou tanto do programa 
que decidiu montar algo 
a partir do curso que fez. 

Até então, seus planos 
eram de lançar uma mar-
ca de camisaria, mas de-
pois do intercâmbio tudo 
mudou e seu objetivo se 
tornou a criação de uma 
marca de fragrâncias. De-
pois de seis meses desen-
volvendo a marca, ela já 
montou um e-commerce e 
planeja abrir a loja física. 
Boa sorte para Edneia!

Case de sucesso

Edneia Victoria
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Samantha Chuva

Desde meados de 2015, o Pará mu-
dou sua posição promocional, ado-
tando o projeto Pará 2030, que englo-
bou o antigo Ver o Pará. Com foco no 
desenvolvimento de todo o Estado, 
o projeto prevê o crescimento turís-
tico da região com foco na natureza 
e cultura, tendo a gastronomia como 
um forte alicerce do Turismo. Assim, 
para levar um pouco da gastronomia 
paraense para o resto do país e incitar 
a curiosidade das pessoas, convidan-
do-as a conhecer o destino, o estado 
realizou no início de setembro uma 
edição especial da Feira Internacional 
de Turismo da Amazônia (FITA) em 
São Paulo. 

“Queremos articular, de forma si-

Estado realizou edição especial da Fita em São Paulo para apresentar produtos tradicionais e realizou debates com foco na gastronomia

Pará aposta na gastronomia para promover Turismo

nérgica, a promoção do turismo e 
gastronomia. A região amazônica é 
muito diferenciada, por isso deseja-
mos mostrar a pluralidade do des-
tino através da sua gastronomia”, 
explicou o secretário de Turismo do 
estado Adenauer Góes. Segundo 
ele, o objetivo da Secretaria com 
o projeto Pará 2030 é apresentar 
um novo olhar sobre o Turismo, 
vendo-o como um negócio, unindo 
as cadeias públicas e privadas.

O evento ‘Cozinha do Pará, a 
obra-prima da Amazônia’, divul-
gou a gastronomia paraense, bem 
como seus ingredientes típicos, 
através de encontros, degustações 
e palestras realizadas no Mercado 
de Pinheiros, com rodadas de bate 
papo com chefs e produtores locais, 
que falaram sobre a importância 
da gastronomia paraense, suas 
origens e curiosidades. Também 
estiveram presentes empresas que 
apresentaram produtos típicos da 
região, como a distribuidora Com-
bu – Produtos da Amazônia e a 
Empório Poitara.

“Vemos na gast ronomia uma 
oportunidade de transformar o 
turismo em negócio. Começaram 
a surgir novos restaurantes. As 
pessoas começaram a visitar o 
Pará em busca do Açaí e se sur-
preendem com a gastronomia. É 
um produto muito rico”, enfati-
zou o Góes. Em evento ao trade 
no restaurante Capim Santo dois 
chefes paraenses: Ofir Oliveira e 
Lúcia Torres, realizaram um menu 
degustação com os sabores pa-
raense. Na ocasião o secretário 
convidou os presentes a conhecer 
o destino e pediu aos agentes de 
viagens para trabalharem com mais 
afinco na venda do Pará. “Peço 
que deem uma oportunidade ao 
Pará e incluam esse destino na sua 
prateleira de produtos, pois temos 
muito a oferecer”, finalizou.

NOVOS ROTEIROS
O secretário ainda afirmou que 

o destino está desenvolvendo no-
vos roteiros turísticos. O destaque 
fica para a rota Belém-Bragança, 
que já vem sendo divulgada pela 
secretaria. Com o título de maior 
produtor de cacau - passando em 
2016 o estado da Bahia – o Pará 
também desenvolveu uma rota do 
Cacau. Outros produtos incluem a 
Rota do Queijo Marajó, circuitos de 
praia e mar, roteiros que passam 
por comunidades ribeirinhas e rotas 
com foco na gastronomia.

FEIRAS
TURISMO

LANÇAMENTOS

EMPREDEDORISMO

M.I.C.E.

ENTRETENIMENTO

SEGUNDA-FEIRA | ÀS 22h50
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RDC, e Álvaro Negrão do Espírito Santo, da 
Secretaria de Estado de Turismo do Pará
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Anderson Masetto

Resultado da junção entre Tam Via-
gens e Lan Tours, a Latam Travel “nas-
ceu” em maio de 2016. Desde então, 
a operadora vem aprimorando seus 
produtos e as 144 lojas espalhadas 
pelo Brasil estão passando ainda pela 
transição de marca. Após um período 
de ajustes – por conta da adequação 
de malha da Latam Airlines – a em-
presa obteve sucessivos crescimentos 
nos últimos três meses: junho (6%), 
julho (12%) e agosto (14%). A expec-
tativa, para o diretor-executivo da 
Latam Travel Brasil, Marcelo Dezem, 
é terminar 2017 com um incremento 
de pelo menos 10% no faturamento.

Entre os fatores que explicam este 
crescimento nos últimos meses, Dezem 
citou o lançamento da linha de 
produtos “Latam Tem”, dedicado 
a destinos nacionais. “No primeiro 
trimestre fizemos ajustes de pro-
dutos e nos últimos três meses, 
também por conta da conjuntu-
ra econômica, tivemos resultados 
melhores”, afirmou o executivo. 
“O ‘Latam Tem’ proporcionou um 
bom crescimento do doméstico. 
Em julho, somente este produto 
representou 12% de toda a nossa 
produção”, complementou.

A linha de produtos “Latam Tem” 
se baseia em um conceito que não é 
novo: o bloqueio aéreo. No entanto, 
ele inova com a capilaridade, di-
versidade de destinos e quantidade 
de saídas. “São 45 mil bloqueios 
para os oito principais destinos 
nacionais com uma média de 26% 
de desconto. Casamos isso com 
hotéis três estrelas ou resorts all 
inclusive”, explicou o executivo.

Segundo ele, antes do “Latam 
Tem”, as vendas via bloqueios re-
presentava entre 2 e 3% e este 
novo tipo de produto proporcionou 
um bom incremento de vendas no 
doméstico. “As lojas, que são a 
nossa linha de frente, hoje sabem 
mais como trabalhar com estes 
pacotes. É um produto mais fácil 
de vender e que também é flexível 
pela quantidade de saídas”, definiu 
a gerente Comercial de Franquias 
da operadora, Cristina Bonello.

INTERNACIONAL
Embora tenha havido um forte 

crescimento no doméstico, a maior 
parte das vendas da Latam Travel 
é para destinos internacionais. De 
acordo com Dezem, 55% de toda 
a produção da operadora é para o 
exterior, sendo que o principal é 
Orlando, com um quinto do total. 
“Temos a África crescendo, assim 
como Barcelona, mas vamos lançar 
Melbourne e outros novos destinos 
em breve”, contou.

REDE
Embora o número de lojas tenha 

diminuído em relação ao ano pas-
sado – hoje são 144, contra 158 no 
final de 2016 – a receita por loja foi 
ampliada. De acordo com Dezem, 
o foco atual é otimizar a rede, mas 
o objetivo é voltar a crescer em 
2018. “Queremos uma expansão 
controlada”, afirmou. “Temos uma 
boa capilaridade nacional que é 
mais concentrada no Sul e Sudeste. 
Estamos analisando o potencial de 
demanda das cidades”, afirmou 
Cristina. De acordo com Dezem, 
cerca de 70% das vendas são das 
regiões Sul e Sudeste e um dos 
focos de expansão será Brasília, que 
tem hoje o maior hub de conexões 
domésticas da Latam. “Estamos em 
busca de franqueados no Distrito 
Federal”, comentou.

Cristina falou ainda sobre os trei-
namentos e capacitações realizados 

Novos produtos nacionais elevaram as vendas da operadora. Projeções apontam para crescimento de dois dígitos em 2017

Doméstico impulsiona o crescimento da Latam Travel 

com os franqueados. Ela contou que 
duas vezes por ano são realizados en-
contros com todos os franqueados. O 
objetivo? Ouvir as demandas da rede e 
com base nisso desenhar ações e novos 
produtos. “Além disso, temos um con-
selho que se reúne a cada dois meses 
para planejar as ações. Temos uma 
relação bem transparente”, destacou.

TRANSIÇÃO
A junção da Tam Viagens e da Lan 

Tours – que originou a Latam Travel 
– teve início em maio de 2016 e a 
primeira loja com a nova identidade 
visual foi inaugurada em agosto do 
último ano. Segundo Dezem, até o 
momento 20 lojas já passaram pela 
transição e até o dia 15 de dezembro 
todas estarão com a nova marca. Marcelo Dezem e Cristina Bonello, diretor-executivo e gerente Comercial de Franquias da Latam Travel Brasil

  Atuação por maior transparência na arrecadação de direitos autorais de audiovisual 
e pelo fim da cobrança nos quartos de hotéis.

  Empenho que resultou na aprovação da terceirização, do trabalho intermitente e ampliação 
do contrato temporário, em um setor que convive com a sazonalidade.

 Ação nos poderes públicos pela regulamentação das plataformas baseadas na economia colaborativa.

   Saiba mais em www.cnc.org.br/turismo.

Conheça iniciativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) que geram um ambiente positivo para os negócios.
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A ILHA DE CRUZEIROS DA CLIA BRASIL 
NA ABAV EXPO

Estamos preparados para levar o melhor dos Cruzeiros 
Marítimos no Brasil e no mundo para a ABAV Expo, 
um evento de extrema importância para os negócios 
de turismo no Brasil e no mundo.

O momento não poderia ser melhor e mais estra-
tégico: estamos às vésperas, e no melhor momento, 
para vendas da temporada 2017/2018 de Cruzeiros pela 
costa brasileira.

Para isso, reunimos na Ilha de Cruzeiros da CLIA 
Brasil, espaço de 80 metros2 na rua I, nossos asso-
ciados com seus melhores produtos e oportunidades 
para os agentes de viagens que circularem nos corre-
dores do Center Norte, de 27 e 29 de setembro. Entre 
os confirmados estão Agaxtur, Ancoradouro, Costa, 
Discover Cruises, MSC Cruzeiros, Navigare, NCL, Píer 
1, Qualitours, Royal, Uniworld e Velle.

Além dos associados, a Ilha da Clia terá um longe 
para reuniões e conversas, para que as negociações 
possam acontecer com mais conforto. A feira é uma 
excelente oportunidade de atualizar o agente de viagens 
e prospectar novos negócios.

O setor de cruzeiros espera embarcar 427 mil pessoas 
na próxima temporada e, para isso, queremos apre-
sentar os novos destinos nacionais, as tendências que 
prometem trazer mais cruzeiristas e abrir oportunidades 
para quem quer experimentar os minicruzeiros, uma 
grande tendência. Vamos falar dos cruzeiros temáticos, 

Espa;o da CLIA Brasil na ABAV 

Cruzeiros expõem problemas
e buscam soluções em Brasília
Clia Brasil faz seminário com autoridades para discutir
 como o setor pode voltar a crescer nos próximos anos

Anderson Masetto

Ministros, representantes 
de órgãos federais, estaduais 
e municipais e parlamenta-
res. Foi para este público 
que a Clia Brasil realizou, 
no final de agosto, o semi-
nário “Cruzeiros Marítimos: 
o momento é esse”. O ob-
jetivo era expor a realidade 
atual do setor, que perdeu 
13 navios nos últimos sete 
anos, e debater o potencial 
do setor e os principais gar-
galos para a atração de mais 
navios ao Brasil. 

“A atividade de cruzeiros, 
como outras tantas turísti-
cas, passa por um momento 
de reflexão e, para retomar 
promissores horizontes, 
precisa colocar em pauta 
todos os entraves e desa-
fios que deixam o Brasil na 
contramão do que acontece 
em todo o mundo, onde se 
percebe o crescimento con-
solidado, na casa de 4% ao 
ano, tendo como projeção 
mais de 25 milhões de cru-
zeiristas em 2017”, afirmou 
o presidente-executivo da 
Clia Brasil, Marco Ferraz.

Nas três últimas tempo-
radas, o setor de cruzeiros 
marítimos injetou mais de 
R$ 6,39 bilhões na econo-
mia brasileira e transportou 
1,69 milhão de passageiros. 
Os destinos que recebem 
navios são beneficiados em 
diferentes aspectos com o 
aumento do fluxo de tu-
ristas, o que movimenta o 
comércio e gera empregos. 
“O crescimento do setor de-
pende de mais projetos e 
investimentos em questões 
como infraestrutura, custos, 
regulação e tributos, assim 
como de investimentos para 
que a vasta faixa litorânea 
do Brasil e seus portos sejam 
utilizados ao máximo, fo-
mentando novos destinos”, 
destacou. 

O presidente do Conselho 
de Administração da Clia 
Brasil, Renê Hermann, foi 
o primeiro a discursar. Her-
mann, que é também diretor 
da Costa Cruzeiros no país, 
destacou a importância do 
evento para criar soluções 
concretas para o setor. Ele 
lembrou que ao redor do 
mundo, o setor cresce com 
números impressionantes, 
com uma perspect iva de 
embarcar 25,8 milhões de 
passageiros neste ano em 
470 navios. “São dados mui-
to positivos, mas por aqui 
teremos a menor temporada 
em dez anos”, complemen-
tou.

OPORTUNIDADE
Hermann destacou ainda 

que existem hoje 77 novos 
navios encomendados pe-
las armadoras, que estarão 
todos navegando até 2026. 
Além disso, há a concor-
rência de mercados como 
China, que já tem 80 embar-
cações por ano e Austrália, 

Marx Beltrão, ministro do Turismo

com 36. “A América do Sul 
tem apenas 2,5% da oferta 
mundial de cruzeiros. Estes 
são alguns dos vários mo-
tivos para aproveitar este 
momento. Este debate tem 
que se traduzir em respostas 
para a retomada do setor”, 
destacou. “Infraestrutura, 
custos, impostos e regula-
ção são pilares importan-
tes a serem t rabalhados. 
Sabemos dos desafios dos 
últimos anos por conta da 
economia, mas acredito que 
atingiremos a maturidade 
para crescer e gerar mais 
empregos”, complementou.

APOIO DO MTUR
“Faremos a lição de casa”. 

Este foi o recado do ministro 
do Turismo, Marx Beltrão, 
para as demandas históricas 
dos cruzeiros marítimos. Ele 
destacou que pela primeira 
vez o setor está na agenda 
econômica do Governo Fe-

deral e afirmou que a meta 
para o setor é colocar o 
país entre os três maiores 
do mundo para cruzeiros.

“Recentemente, o Fórum 
Econômico Mundial colo-
cou o Brasil como o destino 
mais bonito do mundo. Para 
aproveitar isso, temos que 
ter respostas muito rápidas, 
porque quando o Turismo 
não é levado a sério, perde-
mos para outros mercados 
mais competitivos. Além do 
agronegócio, o Turismo é o 
único setor que está gerando 
empregos e ajudando a fo-
mentar a economia do país”, 
discursou. “Os cruzeiros 
estão crescendo muito no 
mundo e infelizmente, isso 
não está acontecendo no 
Brasil. Mas vamos recuperar 
isso, com algumas medidas 
podem ajudar o setor de cru-
zeiros”, complementou.

Entre as medidas do MTur, 
Beltrão citou trabalhos con-
juntos com o Ministério dos 
Transportes para melhoria 
na infraestrutura dos portos 
e diminuição da burocracia; 
a instituição do visto ele-
t rônico; e mediação para 
um acordo nacional com a 
praticagem. Ele citou ainda 
a Lei de Migração, que foi 
sancionada neste ano, e 
deve trazer uma economia 
de R$ 500 mil para cada 
navio no país. “Potencial 
nós temos. Queremos avan-
çar, mas não para voltar a 
20 navios, mas sim para 35 
para que o Brasil se torne 
o terceiro maior mercado 
de cruzeiros do mundo”, 
finalizou.

Marco Ferraz, presidente-executivo, da Clia Brasil

Rene Hermann, presidente do Conselho de Administração da Clia Brasil

das embarcações fora do país e todas as escalas que 
oferecem uma verdadeira degustação de destinos.

 Esse é o mercado de Cruzeiros que levaremos à 
ABAV Expo: diversificado, democrático, excelente 
custo benefício, seguro, novidade para estreantes e 
para quem já é adepto a esse tipo de viagem, feito para 
todos os nichos, idades e perfis.

Nos encontramos por lá.
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Luiz Marcos Fernandes

Com o objetivo de promover o destino, 
o Angra CVB, com apoio da TurisAngra e 
outras entidades como a ABIH-RJ, Embra-
tur, Abav-RJ e MTur, promoveu a primeira 
edição do Salão de Negócios de Turismo. 
O evento, que foi realizado no Centro de 
Convenções do Hotel Promenade, em 
Angra dos Reis, recebeu durante dois dias 
mais de 1 mil visitantes. Na solenidade 
de abertura, o foco dos discursos foram 
temas como sinergia, união e maior pro-
fissionalismo como formas de vender o 
destino para o mercado doméstico.

De acordo com Cipriano Feitosa, presi-
dente do Angra CVB, iniciativas como a 
realização do Salão são fundamentais na 
estratégia de promoção e comercialização 
do destino. “A maior prova deste resultado 
de união foi a concretização deste Salão 
com mais de 40 grandes operadoras. 
Foi um grande desafio, mas o resultado 
mostrou que com profissionalismo e 
união do setor isso é possível”, desta-
cou. Ao mesmo tempo lembrou que 
os números do evento comprovam 
seu sucesso. “Esperávamos cerca de 
mil visitantes, mas apenas no primeiro 
dia foram 650 e, o mais importante, 
os expositores e visitantes elogiaram 
os resultados do evento”. O executivo 
revelou que a segunda edição do evento 
está confirmada para maio de 2018.

O presidente da TurisAngra, Carlos 
Henrique Vasconcelos, admitiu que o 
evento teve um retorno surpreendente. 
“Superamos todas as expectativas. 
Agradeço a todos aqueles que acre-
ditaram neste projeto e contribuíram 
para ser viabilizado. Foi um marco para 
nossa região”, adiantou. A diretora de 
eventos da Abav-RJ, Tania Sezonis, 
parabenizou os organizadores. “É um 
evento que veio para ficar”.

Já Nilo Sérgio Felix, secretário es-
tadual de Turismo do Rio de Janeiro, 
lembrou a integração da Setur com a 
prefeitura de Angra no projeto SOS 
Angra, para o ordenamento turístico 
da região visando o verão. Disse ainda 
que Angra dos Reis tem a mais bela 
baía do Brasil. O prefeito de Angra 
dos Reis, Fernando Jordão, encerrou 
a solenidade destacando a força do 
turismo na região. “Temos que alavan-
car o turismo desta região e iniciativas 
como essa contribuem para que isso 
possa acontecer”, destacou.

Rodada de Negócios – Um dos 
destaques do Salão foi a Rodada de 
Negócios que reuniu nos dois dias do 
evento caravanas com 300 agentes e 
representantes do setor de hotelaria, 
além de 42 operadoras de turismo 
como Trend, CVC, Abreu online, Del 
Bianco, entre outras.

Técnicas de Vendas – Dentro da 
programação de palestras, o respon-
sável pelo M&E Academia, Sérgio 
Velloso, abordou o tema Influência e 
Persuasão na abordagem aos clientes. 
Com atividades interativas e lúdicas, 
o executivo lembrou a importância 
de influenciar o cliente de modo cor-
reto. “Para começar, o foco de vocês 
não pode estar nas dificuldades, mas 
sim no objetivo. O resultado vem por 
consequência”, lembrou. Em seguida 
questionou os agentes. “Será que de 
fato vocês oferecem o melhor para o 
seu cliente”. Velloso alertou sobre a 
estratégia na abordagem ao cliente. 
“Tudo depende do modo como vocês 
fazem essa abordagem e é importante 
igualmente o treinamento”, alertou.

Angra dos Reis - O projeto de am-
pliação do atual aeroporto de Angra 
dos Reis já foi aprovado. As obras 
orçadas em R$ 32 milhões devem co-
meçar ainda este ano, a cargo da Angra 
Aeroportos, e estarão concluídas até o 
final de 2018. A pista será ampliada de 
950 metros para 1,3 mil, permitindo 
assim pouso de aviões comerciais”, 

Primeira edição do Salão de Negócios de Turismo de Angra dos Reis recebe mais de 1 mil visitantes e 42 operadoras

Angra dos Reis (RJ) investe em promoção e infraestrutura 

adiantou Carlos Henrique Vasconcelos, 
presidente da TurisAngra. O dirigente 
também confirmou obras de melhoria 
no cais do Abraão, na Ilha Grande onde 
estão previstos para a próxima temporada 
de verão paradas de 40 transatlânticos.

Angra CVB - Atualmente com 70 
participantes, a expectativa é de que 
novos associados venham integrar o 
convention após o evento. “A meta é 
fomentar um turismo de qualidade e 
combater o chamado turismo predativo. 
Queremos que os empresários que estão 
na informalidade venham se associar 
e trabalhar em parceria pelo turismo 
da região”, afirmou o presidente da 
entidade, Cipriano Feitosa-. O dirigente 
lembra que 70% das quase 250 pousa-
das da Ilha Grande trabalham ainda na 
informalidade. Solenidade de abertura com autoridades
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1 - Alex Santos, do Hotel do Bosque, 
e Miguel Andrade, da Transmundi; 
2 - Iani Moraes, Ana Falanim Perla 
Beniz, Adriana Magalhães e Lucia 
Lourenço, equipe Hotel Promenade; 
3 - Flavia Toledo e Claudio Del Bianco 
da Del Bianco; 4 - Auditório lotado 
nas palestras; 5 - Monica Cardoso da 
CVC; 6 - Carlos Henrique Vasconcelos 
(Peninha), presidente da TurisAngra 
com Fernando Jordão,  prefeito 
de Angra dos Reis; 7 - Rodada de 
Negócios; 8 - Ulysses Covas, Cipriano 
Feitosa e Eduardo Miller, equipe do 
Angra CVB; 9 - Fernando Donizeti, da 
Trend; 10 - Nilo Sérgio Felix, secretário 
estadual de Turismo do RJ; 11 - Sérgio 
Velloso, do M&E Academia; 12 - Mesa 
com autoridades na cerimônia de 
abertura

FEIRAS E EVENTOS | ANGRA



29FEIRAS E EVENTOS | MOSTRA VIAJAR

Anderson Masetto

Inspirar as pessoas a viajar. Foi 
com este mote que a segunda edi-
ção da Mostra Viajar aconteceu em 
São Paulo. Mais do que inspirar os 
viajantes a escolher um roteiro, a 
feira tem também o objetivo de 
estimular a demanda e incentivas 
os consumidores a descobrir novos 
roteiros e destinos. Foz do Iguaçú, 
Minas Gerais, Maranhão, México, 
Santa Catarina, Argentina, Bahia, 
Espírito Santo e Piauí foram alguns 
dos destinos presentes.

“A nossa ideia é mostrar os ro-
teiros que estão fora dos roteiros 
tradicionais e inspirar as pessoas 
a criar as suas próprias viagens”, 
afirmou Gisele Lima, diretora da 
EAI Live Marketing e idealizadora 
da feira. “Entendemos que a Mostra 
Viajar, embora tenha como foco o 
público final, também beneficia 
o trade, pois contribui na decisão 
do consumidor em viajar ou não”, 
complementou.

De acordo com Gisele, o mercado 
se ressente de um evento voltado ao 
consumidor final desde que o Salão 
do turismo foi realizado. Para ela, 
este estímulo ao consumo se reflete 
em toda a cadeia, pois as agências e 
operadoras são os principais canais 
de distribuição de viagens. “A ideia 
agora é que a Mostra Viajar passe a 
ser anual e supra esta deficiência”, 
revelou.

A executiva afirmou que o primei-
ro objetivo é firmar o evento em São 
Paulo – sempre em setembro – e 
depois seguir com versões regionais. 
Segundo ela, por se tratar do maior 
mercado, tudo que acontece na 
capital paulista reverbera pelo país, 
por isso a feira deve se espalhar, em 
versões menores nos próximos anos.

“Queremos criar ‘Mostras’ em 
outros locais, também com foco na-
quele turista regional, pois sabemos 
que é ele quem ajuda a quebrar a 
sazonalidade. Em um cinco anos, 
queremos ter versões do evento em 
diversos estados”, afirmou.

A FEIRA
Uma das novidades da feira neste 

ano foi a gastronomia. Com um pas-
saporte gastronômico, os visitantes 
puderam conhecer diferentes sabores 
de mais de dez regiões turísticas 
nacionais e internacionais. Também 
será realizado o “Papo de Cozinha”, 
com o apoio do Sebrae. O ambiente 
trará diversos influencers, artistas, 
chefs de cozinha, empresários, entre 
outros, que irão engatar papos ani-
mados e divertidos, em um ambiente 
exclusivo, estrategicamente criado 
para interação de todo o público 
que estará visitando o evento.

Outro destaque foi  o Centro Se-
brae de Referência do Artesanato 
Brasileiro (Crab), um dos novos 

Feira voltada para o público final levou experiências e roteiros diferenciados para a Bienal do Ibirapuera em São Paulo

Mostra Viajar quer estimular demanda por viagens

atrativos turísticos da 
cidade do Rio de Janei-
ro, onde fica localizado. 
Para isso, o Sebrae conta 
com um estande de 130 
metros quadrados, onde 
o público tem acesso 
a uma área interativa 
com vídeos e uma mi-
niexposição de obras de 
artesanato. Além disso, 
o espaço contará com 
uma loja com produtos 
dos vencedor es do Prê-
mio Sebrae TOP 100 de 
Artesanato, criado para 
reconhecer e valorizar o 
trabalho realizado por 
artesãos de todo Brasil.

Gisele Lima, idealizadora do evento

Da esquerda para direita: Sebrae 
mostrou artesanato de todo o Brasil; 
Experiência de realidade virtual no 
estande do Beto Carrero; Praia e chope 
em Santa Catarina



30

6-8 nov
WTM LONDRES
A  edição da World Travel Market, que acontece de 
06 a 08 de novembro na capital inglesa, terá esse 
ano a Itália como país convidado. A expectativa 
dos organizadores é de que o evento gere 2,8 
bilhões de libras em negócios a médio e longo 
prazo. O evento reúne mais de 50 mil profissionais 
do trade. O painel da Organização Mundial do 
Turismo (OMT) na WTM London, que acontece 
no dia 7 de novembro, irá debater a questão do 
“superturismo”, que tem causado protestos de 
moradores de cidades que recebem muitos viajantes
Informações: london.wtm.com

AGENDA

MERCADOEEVENTOS.COM.BR

Circulação nacional através de mala direta
Tiragem: 17.120 exemplares

www.mercadoeeventos.com.br 

Mercado & Eventos é uma publicação do

Mais lidas

Exclusivo do site

Norwegian Air solicita 48 frequências semanais entre Brasil e Argentina
Companhia aguarda autorização para ter dois voos diários entre São 
Paulo e Buenos Aites

Com novos produtos, Latam Travel 
impulsiona o doméstico

Operadora reorganiza produtos 
e vê crescimento em viagens dentro 
do país

9 pontos da influência e persuasão 
na negociação
No seu blog, Sérgio Velloso dá dicas 
de vendas e negociação aos agentes 
de viagens

Desbravando a Suíça
No blog da redação do M&E, uma 
série de posts sobre um roteiro no 
Suíça.

MSC Seaview virá ao Brasil na 
temporada 2018-2019

Armadora confirmou oficialmente 
a vinda do navio para o Brasil em 2018

20-21 out 9-12 nov

1-3 out

FESTURIS
A 29ª edição do Festuris - Feira Internacional de 
Turismo que acontece de 09 a 12 de novembro  em 
Gramado na Serra Gaúcha terá como tema central 
“Conectando o Mundo: O Futuro Sustentável da 
Indústria Turística”. O Congresso deste ano vai 
trazer assuntos que estão em alta na indústria 
turística, impulsionando ainda mais a capacitação 
dos participantes por meio de temáticas, como: 
Inovação, Mercado, Qualificação e Tecnologia. Os 
painéis terão presença de líderes políticos, executivos, 
entidades e profissionais do turismo. 
Informações: www.festurisgramado.com

TBN EXCLUSIVE
A edição especial da Travel Business Networking, 
que acontece de 01 a 03 de ou t ubro, no 
Portobello Resort & Safari, terá como destaque a 
homenagem a Michel Tuma Ness, presidente da 
Fenactur e idealizador do Clube do Feijão Amigo. 
Organizado pelo empresário Ricardo Lopes, o 
evento deve reunir cerca de 300 diretores de 
agências de viagens e pelo menos 35 expositores. 
A exemplo das últimas edições, o evento terá 
palestras de capacitação e Feira de Produtos, 
além de uma programação social. 
Informações: www.tbn.tur.br

FESTIVAL JPA
Segundo o diretor da feira, Claudio Jr, o evento 
já comercia l izou 100% de sua área e está 
abrindo novos espaços em função da demanda. 
Como de costume em todas as edições o Festival 
JPA oferece hospedagem gratuita durante os 
dias do evento para os agentes convidados pelas 
operadoras parceiras. A rede hoteleira Best 
Western é a patrocinadora oficial. Na edição 
anterior o evento contou com um público de 
3.424 profissionais do setor. O M&E é media 
partner do Festival.
Informações: www.festivaljpa.com.br

Ú AMADEUS  -  A empres a 
indicou Elena Av i la, a at ua l 
diretora Global de Est ratégia 
de Linhas Aéreas, para liderar a 
unidade de negócios aéreos nos 
Estados Unidos. Em seu novo 
cargo, como v ice-presidente 
E xe cu t i va,  Av i la a juda rá a 
impulsionar as est ratégias de 
soluções e de negócios para o 
segmento de linhas aéreas da 
Amadeus nos Estados Unidos, 
Canadá e América Latina. 

Ú AT L A N T I CA  -  A  r e d e 
a nunciou a cont rat a ção de 
Leonardo Rispoli, que assume 
a v ice-presidência de Vendas 
e Market ing da companhia, 
reportando-se diretamente a 
Eduardo Giestas, presidente e 
CEO da empresa. O cargo estava 
vago desde a saída de Annie 
Morrissey, no início de agosto. 
Com experiência em vendas e 
marketing de produtos e serviços, 
o executivo tem passagens pelos 
setores Financeiro, de Telecom e 
mais recentemente de Educação.

Ú SETUR-SP – No in ício de 
setembro o governador Geraldo 
A lck m in exonerou o ent ão 
secretário Laércio Benko, filiado 
ao PHS. Na nota divulgada no 
Diário Oficial, Alckmin agradeceu 
os t raba lhos pres t ados por 
Benko. Em seu lugar assume o 
então secretário-adjunto, Fabrício 
Cobra Arbex. Benko deve assumir 
a presidência nacional do seu 
partido. Ele estava à frente da 
Setur-SP desde agosto de 2016. 
Arbex é formado em Direito e 
atua no Governo do Estado desde 
2015, quando assumiu o cargo de 
secretário-adjunto da Casa Civil.

Ú ACCOR - A AccorHotel s 
anunciou Mauro Rial como novo 
Chief Financial Officer (CFO) para 
a América do Sul. O executivo 
assumiu a função no início de 

setembro e irá dirigir todas as 
at iv idades f inanceiras para a 
região e apoiar financeiramente 
os desafios de desenvolvimento 
na América do Sul, estabelecidos 
no plano de negócios.

Ú CHILE  -  A I mag inado ra 
Market ing de Des t inos es tá 
com nova equipe para promover 
o dest ino Chile no Brasi l. A 
empresa já representa o destino 
há três anos, e agora por meio 
do Serviço Nacional de Turismo 
(Sernatur), dará continuidade às 
ações com os profissionais de 
turismo e imprensa brasileira. 
Para atender a demanda dos 
o p e r a d o r e s  e  a gen t e s  d e 
viagens, liderar t reinamentos, 
g e r e n c i a r  c a m p a n h a s  d e 
marketing cooperado, realizar 
even t o s  e  d i s t r ib u i ção  d e 
mat e r ia l  p r om oc io na l ,  fo i 
cont ratada Gabriela Doss. O 
relacionamento com imprensa 
será responsabilidade de Juliana 
Bordin, Relações Públicas na 
Imaginadora há mais de cinco 
anos.

ÚTREND - Jay Santos, v ice-
presidente Inter naciona l do 
Grupo Trend, não faz mais parte 
do grupo. Segundo Luis Paulo 
Luppa, CEO da empresa, depois 
de uma excelente contribuição o 
executivo resolveu buscar novos 
desafios. 

ÚEXPEDIA - Dara Khosrowshahi 
d ei xou o ca rgo d e CEO da 
OTA. Ele assumiu o comando, 
também como CEO, do Uber. O 
aplicativo de transporte estava, 
desde o final de junho, a sem 
um líder, quando Travis Kalanick 
foi desl igado da função. Na 
sua trajetória de cinco anos no 
Expedia, Khosrowshahi esteve 
à frente das negociações para 
adquirir a Travelocity, a Orbitz 
e a HomeAway, em 2015.

Vai e Vem
do turismo
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