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DOE POR TELEFONE
FIXO OU PÓS*:

0500 12345 05 - doe R$ 5*
0500 12345 20 - doe R$ 20*
0500 12345 40 - doe R$ 40*

*Telefone �xo: R$ 0,39/minuto + impostos
Telefone móvel: R$ 0,71/minuto + impostos

Nathália Lopes, primeira paciente
símbolo da campanha

Teleton, em 1998.

Sua doação espalha o bem
a cada movimento!

Doe e faça parte da nossa história
de 25 anos.

#Teleton25anos

Foto: Sergio Luiz Jorge

Ou acesse teleton.org.br

DOE AGORA,
FAÇA UM PIX PARA:

doeteleton@aacd.org.br
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310 a 16 de outubro de 2022 — PANROTAS

Seja expositor no

BTM 2023
Faça parte de um dos maiores 
eventos B2B de Turismo no Brasil
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6 PANROTAS — 17 a 23 de outubro de 2022 100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

Em 12 anos de nossa l ista dos Mais Poderosos do Turismo ,  que 
já  foram 50,  75 e f inalmente 100,  celebramos como nosso setor 
evoluiu ,  cresceu,  resist iu às piores cr ises e gerou l íderes como os 
que são destaque na seleção de 2022. 
Pela pr imeira vez,  temos 50 posições ocupadas por mulheres e 50 
por homens.  Em um total  de 104 homenageados,  a lém do presi-
dente da PANROTAS,  José Gui l lermo C.  Alcorta ,  fechando a edição.
Somos todos iguais ,  mesmo diferentes.  Somos todos iguais na 
diversidade.  E a soma desses prof issionais faz a di ferença em 
nossa indústr ia .  Juntos,  queremos trazer  um quadro de inspira-
ção,  que destaque l iderança,  cr iat iv idade,  inovação,  d iversidade, 
contr ibuições re levantes para o Tur ismo.

A LISTA DOS 100 MAIS PODEROSOS DO TURISMO PANROTAS:

•  não é uma l ista de poder econômico,  de conta bancár ia ou de 
budget direcionado a publ ic idade na PANROTAS;

• não é uma lista de amigos, apesar de gostarmos e admirarmos todos;

•  não é uma l ista calcada na vaidade e s im no reconhecimento a 
quem transforma nossa indústr ia ;

•  não é baseada apenas no cargo ou no t í tu lo na empresa,  mas 
também nos re lacionamentos com a comunidade do Tur ismo;

•  não é excludente – quem não está nela merece todos os aplau-
sos,  mas esse é nosso recorte ,  para o qual  queremos chamar a 
atenção neste momento e no qual  apostamos para o próximo ano. 
Sintam-se representados por essa diversidade de pessoas que 
trazemos aqui ;

•  não é uma l ista feita por uma pessoa apenas e sim fruto de indi-
cações dos diretores da PANROTAS, aval iações,  anál ises e,  claro, 
mudanças de últ ima hora (vocês viram no Portal  PANROTAS  como 
algumas peças se moveram recentemente no tabuleiro do Turismo);

•  não é uma l ista fr ia  – ela tem muito coração.  Nós queremos 
homenagear esses prof issionais que aqui  estão,  como execut ivos, 
empresár ios,  empreendedores,  mas especialmente como pessoas;

IGUAIS QUE FAZEM 
A DIFERENÇA

Editorial
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717 a 23 de outubro de 2022— PANROTAS100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

Artur Luiz Andrade 
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS

artur@panrotas.com.br

•  não é uma l ista que dá poder e nem que reconhece o poder dos 
re is  e  governantes,  e  s im o poder de dar  e  estender as mãos nessa 
indústr ia ;  de ser  re levante e cr iat ivo inf luenciando mi lhares,  cente-
nas ou dezenas em sua empresa;  o poder da representat iv idade – e 
queremos comemorar com todos que pela pr imeira vez chegaram 
até aqui ,  em nossa l ista que celebra o poder do Tur ismo;

•  não é uma l ista isolada no tempo,  e la dia loga com as l istas pas-
sadas e com o futuro,  cr iando um grupo de destaque no Tur ismo,  e 
que se soma a outras importantes l istas de reconhecimento que fa-
zemos,  como nos Melhores Promotores,  Melhores do Tur ismo e nas 
histór ias que contamos em nossas páginas,  te las e palcos;

•  não é uma l ista para int imidar (poderoso? Eu?)  e  s im para apoiar 
in ic iat ivas,  pessoas,  ideias ,  gestos e caminhos do últ imo ano;

•  não é um ranking das maiores empresas;

•  não é uma l ista fáci l  de se organizar,  mas uma l ista necessár ia , 
pois cada um dos 105 prof issionais aqui  destacados representa mi-
lhares de outros,  que com certeza aumentarão também seu poder 
de transformação no Tur ismo e em suas v idas.  Ah sim,  c laro ,  é  um 
ranking focado no B2B,  na força da distr ibuição de prof issionais e 
agências de v iagens,  entre outras empresas,  do setor.
Muito obr igado por estarem conosco na edição dos 100 Mais Pode-
rosos do Turismo PANROTAS 2022 .  É  uma honra contar  um pouco 
da histór ia de vocês (este ano na voz de pessoas muito quer idas, 
próximas a vocês)  e  homenagear a força da indústr ia de Viagens e 
Tur ismo no Brasi l  e  no mundo.
Vocês nos orgulham e só temos a agradecer.  E  aplaudir.
Que o poder de todos vocês se mult ip l ique e empodere a diversidade, 
promova a inclusão,  dê cada vez mais re levância ao Tur ismo,  e  traga 
muitos e muitos mais sorr isos para suas v idas.
Somos todos iguais.  Somos Todos Turismo. E vocês são parte fun-
damental  de tudo isso.
Muito obr igado e parabéns.
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8 PANROTAS — 17 a 23 de outubro de 2022 100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Aline Bueno é uma das profissionais mais versáteis e guerreiras 
com quem já trabalhei e que conheço. Acredito que estas qualidades 
estão ligadas à curiosidade de sempre querer aprender coisas novas 
e ter resiliência na medida certa. Sua simpatia e gentileza completam 
esta equação; só não queiram vê-la brava, porque aí de 1,53m de altura 
pula para 1,80m – mas passa logo, porque até nesta hora ela revisita a 
questão e talvez faça alguns ajustes de rota! Maravilhosa, eu diria.

Viviânne Martins, Academia de Viagens Corporativas

Liderança em multinacional de distribuição hoteleira

ALINE BUENO
HRS Latam

1
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917 a 23 de outubro de 2022— PANROTAS100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Trabalhar com o Adrian é muito gratificante, pois, além de compartilhar 
todo o seu conhecimento e experiência profissional como diretor geral da MSC 
Cruzeiros, visando ao desenvolvimento de todos os colaboradores, ele também 
é um líder comprometido, dedicado e motivador, que nos encoraja a superar os 
desafios do dia a dia, ressaltando a importância de toda a equipe no crescimento 
da companhia e na entrega dos excelentes resultados dos últimos anos.

Ignacio Palacios Hidalgo, MSC Cruzeiros

Liderança na indústria de cruzeiros marítimos na América do Sul

ADRIAN URSILLI
MSC Cruzeiros

2
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10 PANROTAS — 17 a 23 de outubro de 2022 100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

    A Aline é uma profissional potente. Ela traz 
consigo uma bagagem de muito conhecimento da 
aviação, é uma executiva de alta performance e líder 
que confia em suas equipes e direcionamentos. Ter 
uma mulher como ela liderando a Latam só nos 
destaca ainda mais como marca no mercado.

Amira Ayoub, Latam Airlines Brasil

Liderança em Vendas e Marketing na aviação

ALINE MAFRA
Latam Airlines Brasil

3
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     Alexandre, um grande líder. Parceiro de todas as horas, profissional de conduta ilibada. Trabalha 
muito para que o Turismo no Brasil esteja no topo do ranking da economia.
Empenhado em melhorar o ambiente de negócios para a indústria de hotéis, o setor de 
alimentação e o Turismo de negócios. Entusiasta do setor de eventos e um amigo querido.

Fatima Facuri, Abeoc

Liderança na política associativa de Turismo, Hotelaria e Alimentação

ALEXANDRE SAMPAIO
FBHA e CNC

4
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12 PANROTAS — 17 a 23 de outubro de 2022 100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Ana Biselli Aidar é uma profissional única, no 
sentido mais amplo de alguém com qualidades que 
você encontra em algumas pessoas, mas não todas 
de uma vez: caráter, resiliência, inteligência, bondade, 
sensibilidade e uma infinita capacidade de aprender e 
evoluir com seus desafios profissionais.

Sérgio Souza, Casa Grande Resort e 
Resorts Brasil

Liderança na política associativa do Turismo e Hotelaria

ANA BISELLI AIDAR
Resorts Brasil

5
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     Como um maestro, o Arnaldo dirige uma grande equipe em direção ao sucesso. 
A sua presença é marcante no dia a dia da empresa, além de muito inspiradora. 
Sua simplicidade e humildade o aproximam muito de todos os colaboradores, para 
os quais ele demonstra uma disposição incrível em compartilhar conhecimento, 
além de muito respeito. São atitudes que propiciam um clima organizacional 
muito favorável à produtividade e ao crescimento de todos, tornando desta forma 
o Grupo Arbo um excelente lugar para se trabalhar.

Queila Miranda, Grupo Arbo

Liderança e empreendedorismo em Viagens e Turismo no Brasil

ARNALDO FRANKEN
Grupo Arbo

6
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     Ana Clévia é um exemplo de potência e determinação para as mulheres do Turismo brasileiro. 
Eu sempre a admirei pela sua habilidade de realizar e inspirar, sendo doce e ao mesmo tempo 
firme, generosa e ainda firme guerreira. Uma mulher que sempre se destacou por sua liderança 
pela coletividade, pela justiça e pelo amor. O coração dela é tão grande que comporta todos os 
destinos brasileiros! Que sorte a minha tê-la encontrado no meu ativismo pela igualdade de gênero 
no Turismo. Nossa irmandade é do tamanho do seu coração e não vamos descansar enquanto as 
mulheres do Turismo não ocuparem seus devidos espaços!

Marianne Costa, Instituto Vivejar

Liderança no empreendedorismo do Turismo

ANA CLÉVIA GUERREIRO
Sebrae Nacional

7

Costa Firenze, pela primeira vez no Brasil,
e os navios Costa Favolosa e Costa Fortuna

A maior temporada da
Costa dos últimos 10 anos

Viva a #SuaExperiênciaCosta
Acesse o costaextra.com.br 
o portal do agente de viagens
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     O Breno Mesquita é um grande companheiro na luta 
em prol do Turismo como atividade econômica, à frente da 
Abav-PB. Como empresário é incansável e luta com muita 
propriedade pelo crescimento e capilaridade de clientes, 
buscando geração de valor e negócios na BTM. Uma pessoa 
carismática e com atitudes proativas em busca do sucesso 
profissional de seu negócio e na defesa do Turismo.

Rodrigo Pinto, ABIH-PB

Liderança em associativismo e no setor de Eventos

BRENO MESQUITA
Abav-PB e BTM

8

Poderosos 01_v1.indd   16Poderosos 01_v1.indd   16 14/10/2022   20:4014/10/2022   20:40
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     Cláudio é um profissional extremamente competente, perspicaz e tem uma habilidade incrível 
de enxergar as coisas além do alcance. É um profissional com atuação importante no mercado 
de Turismo e negócios e que pautou toda sua trajetória profissional em transformar o Turismo 
economicamente em algo sustentável a partir do BTM. É motivo de muito orgulho para o Estado 
da Paraíba ter um profissional desse quilate trabalhando pelo Turismo.

Ferdinando Lucena, Secretaria Municipal de Turismo de João Pessoa e João Pessoa CVB

Liderança no setor de eventos

CLAUDIO JR.
BTM 
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     Ana Luiza Cintra é uma profissional que compreende as 
necessidades dos seus clientes, com empatia, gentileza, 
organização e disponibilidade, compartilhando seu 
conhecimento para fazer de nossos eventos um sucesso 
em todos os sentidos. Agradeço a parceria que temos 
com essa profissional ímpar, que é a Ana Luiza. 

Daniela Rodrigues Andriolo, ATEP Eventos

Liderança do setor de Eventos

ANA LUIZA CINTRA
Centro de Convenções Rebouças

9
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     Líder inovador e resiliente, Bruno Reis foi peça fundamental no desenho de estratégias 
que fizeram o Turismo no Rio Grande do Norte superar, de forma consistente,  os desafios 
impostos pela pandemia de covid-19. Com incrível capacidade de diálogo, Bruno ajudou 
a consolidar a presença do nosso destino em mercados emissores importantes, tanto no 
Brasil como no Exterior. Seu trabalho à frente da Empresa Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur) levou o Rio Grande do Norte a figurar como um dos destinos mais procurados nos 
principais rankings. Sem dúvida alguma, Bruno elevou o nível de profissionalismo e entrega 
de todos os colaboradores da Emprotur durante sua gestão. É um prazer, além de um grande 
aprendizado, atuar ao lado dele no desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte.

Aninha Costa, Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte

Liderança na promoção de destinos turísticos no Brasil

BRUNO REIS
Emprotur – Empresa Potiguar de Promoção Turística

10
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     Conheço a Ana Maria Berto há sete anos 
e já é minha melhor amiga de infância. Alto 
astral. Focada. Rápida. Com visão. Sabe falar 
bem e escutar melhor ainda. A sócia perfeita. 
Entreguei um filho que ela está fazendo crescer 
com o maior carinho e competência.

Beto Santos, Grupo Orinter

Liderança empreendedora em operadoras de Turismo

ANA MARIA BERTO
Orinter Tour & Travel

11
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     Primeiramente, esta homenagem é muito justa. Bruno Wendling merece demais, 
pois é um trabalhador incansável. Além disso, é um amigo de mais de 20 anos, 
desde quando começamos no Ministério do Turismo. O Bruno é um profissional 
técnico, muito correto, turismólogo, apaixonado pelo que faz. É sobretudo um 
ser humano fantástico, pai e marido maravilhoso. Ele merece toda reverência e 
carinho e ainda tem muito a dar para o Turismo do Brasil. Fica a homenagem de 
todo Fornatur ao nosso eterno presidente do fórum. Parabéns.

Fabrício Amaral, Goiás Turismo e Fornatur

Liderança na promoção de destinos turísticos no Brasil

BRUNO WENDLING
Fundtur-MS

12
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     Annette reúne uma série de qualidades que são essenciais a um líder. É inteligente, antenada, 
carismática, possui profundo conhecimento do Lufthansa Group, bem como uma ampla visão 
do mercado brasileiro de Turismo. Isso poderia ser suficiente, mas não para essa pessoa de 
personalidade curiosa e analítica. Ela desbrava fronteiras, mergulha sem medo em novos projetos, 
e nos desafia e motiva a crescer juntos, compartilhando conhecimentos e soluções criativas.
Hoje sabemos que o time perfeito é heterogêneo, formado pela junção de pessoas únicas e 
complementares. Pelo espírito de time que ela gera de forma tão absolutamente natural, é nossa 
fonte diária de otimismo e inspiração.

Mônica Nardo, Lufthansa Group

Liderança na aviação 

ANNETTE TAEUBER
Lufthansa Group
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     É muito fácil falar do Carlos, que conheço há mais de 20 anos. Sem 
dúvidas um dos melhores profissionais do setor de aviação, une a sua 
inteligência com um profissionalismo ímpar, e, por isso, tem a confiança 
do mercado em geral. Além disso, por onde passou, teve sempre a 
humildade de cercar-se e de formar gente muito competente, como 
podemos ver agora de volta à Tap. Sem sombra de dúvidas, o Carlos é um 
exemplo de liderança e competência profissional para todos nós.

Ronnie Correa, Abreu

Liderança na aviação internacional

CARLOS ANTUNES
Tap Air Portugal
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     Antonietta Varlese é uma líder e executiva nata. Uma liderança feminina das mais competentes que conheço. 
Seu olhar atento a tudo que está a sua volta, sua perspicácia em identificar oportunidades e sua forma divertida 
e certeira na resolução dos assuntos, fazem dela uma mulher que está à frente do seu tempo e que sabe que 
sua carreira e sua história precisam ser pavimentadas com a matéria prima inerente às mulheres que buscam 
o resgate do seu lugar na sociedade e na história. E claro, seu olhar para a diversidade como um todo faz com 
que ela valorize não apenas os seus marcos identitários, mas também os de outras populações invisibilizadas 
por séculos de uma sociedade patriarcal, heteronormativa, branca e rica.

Ricardo Gomes, Câmara LGBT

Liderança em Comunicação e ESG em Turismo e Hotelaria

ANTONIETTA VARLESE
Accor
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     Celso iniciou sua trajetória na Gol como estagiário e desde o primeiro momento ficou clara sua visão diferenciada 
e incrível capacidade de entrega. Sua habilidade ímpar de trabalho transversal. Pelos diversos departamentos da 
empresa pelo qual passou (planejamento de malhas, frotas, financeiro, revenue management, operações etc.), 
sempre pavimentou sua trajetória profissional em muito diálogo, extraindo o melhor dos seus subordinados e 
pares para alcançar os objetivos superiores da companhia. Em determinado momento, resolveu se desligar da 
vida executiva para realizar o seu grande sonho de ser piloto, o que conseguiu fazer, mas acabou retornando para 
alçar voos ainda maiores na Gol. A experiência de voo acabou por ajudar a formar um executivo extremamente 
preparado na indústria de aviação, porque aliou todo o seu conhecimento de negócios com um conhecimento único 
da indústria e do dia a dia operacional. É, indubitavelmente, o executivo certo para conduzir a Gol pelos próximos 
anos da sua história, porque tem a coragem, tão importante aos altos executivos de qualquer empresa, para tomar 
as decisões necessárias em um cenário de tantas incertezas como o da aviação num país como o Brasil.

Eduardo Calderon, Gol Linhas Aéreas

Liderança na indústria da aviação no Brasil

CELSO FERRER
Gol Linhas Aéreas
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     A Any é uma pessoa admirável em todos os sentidos. É uma profissional focada e empenhada 
em fazer o melhor não só pela sua empresa, mas pela região como um todo. Sempre buscando 
aprender, se desenvolver e melhorar como profissional, como pessoa e como mulher. 
Carismática, guerreira,e à frente do seu tempo tempo são qualidades que descrevem bem essa 
minha parceira de tantas jornadas. Saiba que continuo te admirando sempre!

Luiza Brocker Boeira, Blumen Hotel Boutique

Liderança no Turismo receptivo da Serra Gaúcha

ANY BROCKER
Brocker Turismo
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   Com 76 anos e forte base familiar, o Grupo Águia Branca sempre priorizou o 
profissionalismo na gestão  de  seus negócios. Assim, quando optamos por ampliar o 
leque da Divisão de Passageiros, expandindo para o Turismo nossa atuação, estudamos no 
mercado os nomes que poderiam nos fortalecer nesta nova empreitada. E o nome de Claiton 
Armelin foi unanimidade. Profissional sério, competente e foco no cliente, ele tem valores 
muito convergentes com os do Grupo Águia Branca, especialmente o comprometimento 
com a excelência e o respeito às pessoas. Estamos juntos já há mais de um ano e nossa 
admiração por ele só aumenta, o que corrobora a justa homenagem que Claiton recebe da 
PANROTAS, ao ser incluído na edição dos 100+ Poderosos do Turismo de 2022.

Deomar Assunção, Squad Viagens

Liderança no Turismo rodoviário e operadoras

CLAITON ARMELIN
Squad/Águia Branca
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     Bia Moremi, uma capricorniana visionária. Dorme tarde, acorda cedo 
e tem sempre um projeto novo para criar. É uma potência para o futuro 
de novos destinos no Turismo internacional, sabe exatamente onde quer 
chegar e tem passaporte para isso, além de bagagem que conquistou com 
a pandemia, afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Bia é a capitã de 
seu sucesso, está firme no manche e quem quiser pegar essa carona vai 
ter que acompanhar sua mente brilhante e veloz agindo.

Tania Neres, Bahiatravel

Liderança no agenciamento de viagens

BEATRIZ MOREMI 
Brafrika
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     Temos muita sorte em ter o Danillo Barbizan à frente dos nossos negócios no 
Brasil. Ele é um líder que reflete tudo o que a Delta representa: apaixonado pela equipe, 
engajado com o nosso propósito e sempre próximo aos nossos clientes, focado em 
construir valor juntos. Destaco no Danillo a capacidade de entender tanto a estratégia 
da Delta, quanto as particularidades do mercado brasileiro, conseguindo gerar uma 
proposta de valor que mistura o mais valioso da nossa liderança global com aquilo 
que temos que adaptar para sermos relevantes no mercado local.

Luciano Macagno, Delta Air Lines

Liderança na aviação internacional no Brasil

DANILLO BARBIZAN
Delta Air Lines
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     As conquistas recentes que o Sindepat comemora são frutos da 
gestão que a Carol realiza à frente da associação. Nossa presidente 
executiva assumiu um papel de liderança no G20, o grupo de associações 
de Turismo reunido durante a pandemia, trabalhando fortemente pela 
inclusão do setor no Perse. Ela promove a gestão profissional do Sindepat 
e tem responsabilidade direta pelo crescimento de mais de 65% no quadro 
de associados, atenta ao desenvolvimento do setor em nosso País.

Murilo Pascoal, Beach Park e Sindepat

Liderança na política associativa e parques temáticos

CAROLINA NEGRI
Sindepat

21 Liderança no setor de Cruzeiros
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     O mais importante para uma profissional de RH como eu é ver nossa gente crescendo,   se 
desenvolvendo e sendo respeitada exatamente como é. Essa poderia ser uma tarefa árdua, mas 
ter acima de mim alguém que apoia e abraça minhas ideias de forma incondicional é um privilégio! 
Profissional atualizado, com visão ampla em todos os aspectos do negócio, mas acima de tudo um 
homem com um coração gigantesco,  uma pessoa justa e que comemora comigo cada conquista e 
cada oportunidade que, juntos,  enxergamos e proporcionamos aos nossos, com valorização extrema 
da prata da casa. Duas palavras resumem Dario Rustico para mim: admiração e gratidão.

Solange Leal, Costa Cruzeiros

Liderança no setor de Cruzeiros

DARIO RUSTICO
Costa
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     A sra. Chieko Aoki é excepcional. Referência em dedicação e espírito de responsabilidade como mulher e como 
executiva.  Visionária, criativa, determinada e em contínua transformação, criou novos caminhos, estando sempre à 
frente do seu tempo, incentivando a modernização tecnológica e o fortalecimento dos valores humanos no Turismo e 
no seu convívio social. 
É engajada nos projetos para um Brasil unido e de oportunidades iguais para todos. Suas inovações mudaram padrões, 
influenciando a hotelaria e a hospitalidade no mundo. Sua busca pela entrega do bem-estar e encantamento dos clientes, 
colaboradores e parceiros é uma missão. Incansável e exigente consigo mesma, continua recomeçando ainda hoje.

Felipe Nishimura, Blue Tree Hotels

Liderança e referência na hotelaria nacional

CHIEKO AOKI
Blue Tree Hotels 
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     Falar do Edmar Mendoza é muito fácil! É um marido maravilhoso, amigo, cúmplice de todos os 
dias e todas as horas. Pai dedicado, que não sabe por onde se desdobrar por todos nós. Clichê ou 
não, só consigo pensar na palavra herói para defini-lo para as crianças.
Nunca vi alguém tão determinado quanto Edmar, que corre contra o tempo e muitas vezes contra 
todos, sem medo de se arriscar e inovar na gestão da Copastur e da Goya by Copastur, sempre 
atrás de sua melhor versão para o bem de quem está ao seu lado, em casa ou no trabalho. É 
incrível como é incansável, inspiração para todos que o rodeiam, colaboradores, clientes, parceiros 
e, claro, nós, da família. É um privilégio partilhar minha vida ao seu lado.

Carolina Junqueira Bull

Liderança em viagens e eventos corporativos

EDMAR MENDOZA
Copastur e Goya by Copastur
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     Cibeli Marques é um raro exemplo de profissional que consegue conjugar a graça e a 
leveza dos que têm vocação de servir ao cliente, com a garra, determinação e coragem 
dos que fazem acontecer, não importa o tamanho do desafio.
O estilo versátil e exigente tem raiz na hotelaria, ambiente onde Cibeli se formou e no qual 
navega com muita naturalidade. À frente da TP Corporate by LTN desde a sua criação, 
Cibeli construiu uma operação bem-sucedida, com forte diferencial de serviço e que vem 
ocupando cada vez mais espaço no concorrido mercado de Viagens Corporativas.

Gustavo Bernhoeft, LTN Brasil

Liderança em viagens corporativas de alto padrão

CIBELI MARQUES
TP Corporate by LTN
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Chief Commercial Officer da Gol Linhas Aéreas, Edu Bernardes Neto recebeu, na mais recente 
reestruturação da companhia, também a área de Planejamento. Profundo conhecedor da 
aviação e do mercado, Bernardes é presente e participativo em eventos do setor, reuniões e 
ações para promover a aviação e o Turismo brasileiro. Costura parcerias como poucos, dialoga 
com os players sempre de portas abertas e com transparência e é um líder que já revelou 
grandes talentos em 21 anos de Gol. Educado e antenado, estratégico e acessível (sempre 
retorna nossos pedidos e comentários), Eduardo Bernardes sem dúvidas contribuiu e continua 
a contribuir com o sucesso da companhia aérea brasileira, fundada por Constantino Jr. 

Liderança na indústria brasileira de aviação

EDUARDO  BERNARDES
Gol Linhas Aéreas
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     Cinthia é uma líder inspiradora. Ela nos incentiva todo dia a buscar a 
nossa melhor versão. Isso só é possível porque ela acredita na equipe 
que tem e nos tira da zona de conforto para que a gente conheça 
nosso potencial. Não há nenhum contratempo que chegue para a 
Cinthia que ela não resolva com calma, tranquilidade e eficácia.

Manoela Bopp, Disney Destinations Latin America

Liderança brasileira na Disney Destinations

CINTHIA DOUGLAS
Disney Destinations
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     Conheço o Duda desde os tempos da Varig. De postura sempre 
discreta, a habilidade na defesa de suas ideias e atitudes democráticas 
o caracterizam como um executivo de visão ampliada no setor. Como 
presidente do Conselho da Abracorp, tem contribuído para reposicionar 
a associação diante de novos tempos e novos desafios.

Gervásio Tanabe, Abracorp

Liderança em viagens e eventos corporativos e na política associativa do Turismo

EDUARDO VASCONCELLOS
Kontik e Abracorp
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     Claudia Brito é uma das profissionais mais incríveis com quem eu já trabalhei e tenho 
muito orgulho em tê-la à frente de grandes decisões da Coris. Uma líder eficaz e corajosa 
que encara os problemas como oportunidades de aprendizado e evolução. Sua atitude 
positiva faz com que os desafios se tornem mais fáceis de serem enfrentados. Além 
disso, ela é extremamente perspicaz e sua postura motiva e incentiva nossa equipe, 
parceiros e clientes. Por todos esses motivos, é uma grande alegria poder contar com 
uma profissional engajada como ela, que realmente acredita na nossa empresa.

Luiz Gustavo da Costa, Coris

Liderança no setor de seguro viagem

CLAUDIA BRITO
Coris
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     Fácil falar dessa figura icônica no Turismo que é Eraldo Palmerini. 
Na verdade, é um privilégio poder ter crescido profissionalmente sob sua 
liderança e ter me tornado seu sócio. Respeito e atenção aos clientes, 
fornecedores, colaboradores e, inclusive, concorrentes, é sua marca 
registrada, que alimenta a cultura da BRT ao longo dos 45 anos de história. 
Atende a qualquer telefonema, mesmo durante as reuniões.  Mas atenção 
ao ligar! Sem meias palavras, o italiano é direto e fala a verdade!

Marco Aurélio Di Ruzze, BRT

Liderança e empreendedorismo em Viagens e Turismo no Brasil

ERALDO PALMERINI
Grupo BRT
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     Conceição e cultura andam juntas. Conce, como é chamada 
pelos amigos, está sempre em busca de aprimoramento pessoal 
e profissional. Uma mulher que não descansa no óbvio e que 
traz o conhecimento como a base para a vida. Conceição é um 
exemplo de crescimento e manutenção do papel importantíssimo 
de todas as cadeias do mercado dentro da Abav.

Magda Nassar, Abav Nacional

Liderança na política associativa de agenciamento de viagens

CONCEIÇÃO JUNCKES
Abav-SC
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     Michelle é inquieta, comprometida, está sempre disposta a participar de 
ações que tragam benefícios para toda sua região. Trabalhamos com ela como 
um verdadeiro time e ela sempre impressiona pelo nível do seu empenho e 
qualidade de entrega. Michelle é incansável em seu dia a dia e representa a 
Abav que está no futuro e que faz e acontece pelos seus associados. Além de 
uma verdadeira guerreira, é excelente agente de viagens.

Magda Nassar, Abav Nacional

Liderança na política associativa do agenciamento de viagens

MICHELLE PEREIRA
Abav-RN
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     Mader é um dos líderes mais inspiradores que posso elencar nessa indústria 
onde a hospitalidade sempre será o diferencial competitivo. E isso se constrói de 
dentro para fora. Exatamente pelo cuidado e carinho que ele cultiva com seus times 
em todas as escalas da organização. Um líder que engaja, que transforma e que 
estabelece conexões para o sucesso do negócio, mas sempre apoiado no capital 
humano antes de qualquer coisa. É alguém que faz a diferença no mercado.

Pablo Torres, Grupo Leceres

Liderança na indústria de Viagens e Turismo

FABIO MADER
CVC Corp
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     A Cris é uma das pessoas mais queridas e parceiras com quem já tive 
oportunidade de trabalhar. É uma profissional que está sempre atenta ao 
mercado e às oportunidades de negócios que se apresentam tanto em 
fidelidade quanto em viagens. Sabemos que no Turismo o relacionamento 
interpessoal é uma qualidade imprescindível, e essa característica ela tem 
de sobra, trabalhando sempre próxima à sua equipe. É o tipo de executiva 
que bota a mão na massa e entra na operação do negócio.

Daniel Bicudo, Azul e Azul Viagens

Liderança no segmento de Fidelidade e Operadoras no Turismo brasileiro

CRISTINA YOSHIDA
Azul Viagens e Tudo Azul 
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PATROCINADO

O BWH Hotel Group® foi aclamado como 
A Melhor Rede Hoteleira Midscale da 
região da Ásia-Pacíficio pelo Travel 
Weekly Asia Readers’ Choice Awards, 

solidificando a posição da rede como líder glo-
bal em hospitalidade. Este é o oitavo ano con-
secutivo que a empresa conquista o prêmio 
do grupo de comunicação, um dos maiores do 
mundo, estabelecendo um novo marco para o 
BWH Hotel Group.
A cerimônia de premiação foi realizada em 
Cingapura para homenagear os fornecedo-
res de viagens da região que se destacaram 
no último ano. Os prêmios visam reconhecer 
empresas, marcas e indivíduos que foram 
além para impactar positivamente a indústria 
de viagens com excelente desempenho de 
negócios, inovação de alto nível e serviços im-
pecáveis. Os vencedores foram selecionados, 
através de voto, pelos leitores da Travel Weekly 
Asia, que inclui os principais agentes de via-
gens e profissionais do setor da região. 

BWH HOTEL GROUP É PREMIADO PELO 8º ANO 
CONSECUTIVO PELA TRAVEL WEEKLY ASIA

Modern Times Hotel, Suíça

Hotel Mulino di Firenze, Itália
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“Estamos muito satisfeitos e profunda-
mente honrados por receber mais uma 
vez o prêmio de Melhor Rede Hoteleira 
Midscale. A Ásia-Pacífico é de impor-
tância crítica para nossa marca e esta-
mos comprometidos em expandir nos-
sa escala em toda esta região-chave, 
oferecendo experiências incompará-
veis para os hóspedes”, afirmou o pre-
sidente de Operações Internacionais e 
presidente da WorldHotels, BWH Hotel 
Group, Ron Pohl. 
O BWH Hotel Group é uma rede hote-
leira global premiada com 4,5 mil hotéis 
de 18 marcas distintas - do econômico 
ao luxo - localizados em mais de cem 
países e territórios. A empresa come-
morou a expansão recente de seu port-
fólio, que deve alcançar cerca de 300 
hotéis somente em 2022.
Todos os hoteleiros que aderiram re-
centemente ao BWH Hotel Group se 
beneficiam da reputação da marca, por 
oferecer um serviço superior ao hóspe-
de e acesso ao premiado Best Western 
Rewards® e Programas WorldHotels 
Rewards SM, com quase 50 milhões de 
membros em todo o mundo.
“Estamos extremamente gratos por 
receber este prestigioso prêmio pelo 
oitavo ano consecutivo. É um reco-
nhecimento da nossa consistência e 
sucesso duradouro na região, além de 
um testemunho do trabalho árduo e 
da dedicação de toda a nossa equipe”, 
acrescenta o vice-presidente de Opera-
ções Internacionais - ASPAC, BWH Ho-
tel Group, Oliver Berrivin.

SOBRE O BWH HOTEL GROUP®

O BWH Hotel Group é uma rede 
global líder em hospitalidade com-
posta pelas empresas hotelei-
ras WorldHotels™ Collection, Best 
Western® Hotels & Resorts e Su-
reStay Hotel Group®. 
Do econômico ao luxo, o BWH Hotel 
Group atende às necessidades do 
hóspede de todos os mercados. n

The Crown London Hotel, 
Reino Unido

STRAT Hotel Casino, 
Estados Unidos

Peppermill Resort Spa 
Casino, Estados Unidos
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     Fernando Guinato é um dos grandes líderes em Turismo, Eventos e Viagens da atualidade. 
Além da sua atuação exemplar como gerente geral do Sheraton e diretor do WTC Events Center, 
dois dos principais equipamentos da cidade, não mede esforços no trabalho associativo, 
tanto como vice-presidente financeiro do São Paulo Convention & Visitors Bureau, quanto 
compondo a diretoria de mais entidades do setor. Junto ao SPCVB, endossa cada ação em 
prol da captação de eventos nacionais e internacionais, na capacitação de profissionais, na 
promoção do destino São Paulo, além do alto compromisso com a arrecadação da room tax, 
viabilizando a continuidade e incremento dos resultados dos projetos executados. 

Toni Sando, SPCVB

Liderança no setor de Hotelaria e Eventos

FERNANDO GUINAT0
Sharaton WTC, ABIH-SP e SPCVB
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     A Dani é uma profissional admirável! É versátil, resiliente, 
guerreira e extremamente organizada. No dia a dia, está sempre 
disposta a ensinar e a aprender. Se for preciso, ela aperta o 
cinto, recalcula a rota e comanda com segurança em meio às 
turbulências. Chegou aqui literalmente para decolar! Simpática, 
conquista a todos com seu sorriso fácil. Sabe falar sobre qualquer 
tema e se derrete quando o assunto é sua pet, a Farinha.

Paula Cristi, Decolar/Despegar

Liderança no agenciamento de viagens e na aviação

DANIELA ARAÚJO
Decolar
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     Gelson é um excelente profissional e pessoa muito boa de se conviver. 
Trabalhamos juntos há 16 anos, e em todos eles Gelson esteve sempre muito 
disposto e competente no seu trabalho. Neste tempo de muitas lutas, criações 
e pontos de vistas, discutindo o melhor caminho para o bom andamento da 
empresa. Ter o prazer de trabalhar com um parceiro tão de bem com a vida, 
bem-humorado, amigo, que viu nossos filhos crescerem juntos, é sempre 
mais prazeroso, torna o trabalho e o dia bem mais agradável.

Celso Guelfi, GTA

Liderança no setor de seguro viagem

GELSON POPAZOGLO
GTA

36 Liderança em tecnologia para viagens
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     Liderança que inspira, que desafia e que gera resultados. 
Resumo assim a forma da Daniele conduzir a Paytrack 
e conquistar objetivos. Sua visão combinada com a 
capacidade de execução e orientação a resultados inspira 
todo um time que busca inovar junto, todos os dias.

Alexandre Cordeiro, Paytrack

Liderança em tecnologia para viagens

DANIELE AMARO
Paytrack
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     Gonzalo é um líder inspirador. Ao seu lado, aprendo todos os 
dias. Sabe guiar, unir e fortalecer toda a equipe nos momentos 
mais desafiadores. É exigente, rápido e estratégico ao mesmo 
tempo que trata cada um de nós com muito respeito, cuidado 
e empatia. Gonzalo é um desses líderes que nos motivam 
a vestir a camisa da empresa. Parabéns por essa merecida 
homenagem, e que você continue inspirando seu time.

Claudia Shishido, Air Europa

Liderança na aviação internacional

GONZALO ROMERO
Air Europa
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   Umas das maiores qualidades da Danielle é a 
humildade. Ela nunca fez da sua posição uma vantagem 
ou tratou qualquer colaborador com superioridade. A 
Dani caminha conosco no front, no dia a dia, ela nunca 
desanima, está sempre à frente dizendo que é, sim, 
possível. A conheço há muitos anos e a admiro cada 
vez mais pela resiliência e carisma.

Elenice Gabriel, FRT Operadora

Liderança empreendedora em operadoras de Turismo

DANIELLE MEIRELLES
FRT Operadora
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     Guilherme Paulus é uma grande referência do Turismo brasileiro e para todo o País, um 
empresário de visão inovadora que transformou a nossa indústria. Com seu pioneirismo, 
criou grandes marcas que alavancam o desenvolvimento do setor no País, gerando 
milhares de empregos em todas as regiões. Já são mais de cinco décadas dedicadas a 
essa indústria e que o colocam como um dos maiores líderes do Turismo brasileiro em 
toda a história. Uma honra poder participar de uma parte dessa história ao seu lado.

Vinicius Lummertz, Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo

Liderança no Turismo brasileiro e na hotelaria de alto luxo

GUILHERME PAULUS 
Saint Andrews
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     Elisa Carneiro tem construído sua trajetória profissional alicerçada em conhecimento e relacionamento. Em seus 35 
anos de experiência no mercado de viagens e quase 27 deles no Sabre, Elisa tem se destacado por construir equipes 
de alta performance, conhecidas pelo excelente relacionamento com clientes e parceiros, além de ser referência por 
conhecer a fundo a tecnologia que impulsiona os negócios de viagens. É um exemplo de líder, pois suas atitudes são 
humanizadas, inclusivas, assertivas, sempre visando empoderar suas equipes para que contribuam com o que têm de 
melhor. Fora do ambiente de trabalho, Elisa inspira por ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, sendo atenta 
às necessidades do mundo, dedicando tempo a ações que ajudam a transformar a comunidade onde vive.

Karina Fioranelli, Sabre

Liderança em tecnologia para viagens

ELISA CARNEIRO 
Sabre
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     Para falar do meu pai, eu tenho que buscar nas minhas antigas memórias de quando ainda era 
criança e não entendia por que ele viajava tanto. Mas com o passar do tempo comecei a perceber que 
a paixão dele era isto, antes mesmo de perceber que ele tinha uma agência de viagens eu já sabia que 
aquela era a sua paixão. Paixão que o motivou a ser uma pessoa melhor, bem sucedida nos negócios, 
cuidando e respeitando as pessoas que depositaram “Confiança” em seus projetos. O Turismo sempre 
muda com o passar do tempo, mas como ele mesmo diz: eu já vi várias companhias aéreas entrarem 
e saírem do Turismo, mas eu sempre estive aqui, acreditando no valor do agente de viagens.

Marcelo Garófalo, Grupo Confiança

Liderança na consolidação e na operação do Turismo

HELVÉCIO GARÓFALO
Grupo Confiança
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     Tenho a convicta opinião de que Estela Farina é uma grande profissional da indústria de cruzeiros. 
Durante sua trajetória, ela demonstrou um caráter enigmático e carismático, além de uma 
habilidade incrível de trabalhar com todos os agentes de viagens do Brasil no impulsionamento 
da marca Norwegian Cruise Line. Estela tem uma experiência incomparável, que é fundamental 
para alcançarmos todas as metas, sempre buscando um trabalho em conjunto com todos e com 
uma atitude super positiva. Ela é amigável, agradável, e sabe conquistar o carinho de todos que 
conhece e de todos com quem trabalha. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de Estela Farina.

Frank Medina, NCL

Liderança no setor de cruzeiros

ESTELA FARINA  
NCL e Clia
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     Trabalhar com o Hugo é incrível, porque ele é uma pessoa extremamente enérgica, tem mil 
ideias ao mesmo tempo, deixa a minha área de Produtos de cabelo em pé. Ele é uma pessoa muito 
dinâmica, pensa muito para frente e traz muitos projetos. Sempre compramos com muito carinho 
e dedicação esses projetos porque sabemos que ele busca cada vez mais abrir novos horizontes 
para os nossos clientes. Então, só tenho elogios a fazer ao Hugo. Sou um pouco suspeita, ele é 
meu par na Diversa, mas meu trabalho só tem sucesso com o dele, que junto com o time comercial 
e de atendimento, faz um trabalho incrível e faz a Diversa crescer cada vez mais.

Adriana Fredericce, Diversa Turismo

Liderança no segmento de Operadoras no Turismo brasileiro

HUGO LAGARES
Diversa Turismo
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     Fatima Facuri é uma das maiores organizadoras de eventos do Brasil. Ela produz eventos de 
terceiros com maestria e tem eventos próprios que são realizados com enorme sucesso em diversos 
Estados do Brasil. O mercado de eventos teve muito ganhos a partir do momento em que a Fatima 
optou por dividir parte do seu tempo para representar o setor e trabalhar na solução dos seus gargalos.
Ela é uma mulher batalhadora, guerreira e muito especial. É um exemplo para todos aqueles que têm a 
sorte e o privilégio de poder conviver ao seu lado. Fatima hoje é, sem dúvida, uma referência e o setor 
de eventos só tem a agradecer pela atuação dela!

Adriana Homem de Carvalho, FecomercioRJ

Liderança na política associativa de Turismo e Eventos

FATIMA FACURI
Abeoc
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     Ivan é uma das pessoas mais queridas da indústria, com muitíssimos anos de 
trajetória. Trabalhador incansável, guerreiro e apaixonado pelo que faz: um super 
profissional. Não importa o momento, ele está sempre trabalhando e totalmente 
comprometido com o que faz, mas o mais importante mesmo é sua entrega, seu 
humor, seu excelente caráter e seu dom de lidar com as pessoas. Sinto-me uma 
pessoa afortunada e orgulhosa por tê-lo em minha vida profissional, por poder 
aprender sobre ele e caminhar juntos neste lindo caminho do Turismo.

Natalia Pisoni, Inprotur

Liderança na aviação internacional

IVAN CADAHIA 
Aerolíneas Argentinas
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     Para mim pessoalmente, e para a Universal Parks & Resorts como um todo, é uma satisfação poder contar com Gabriella 
como nossa diretora de Desenvolvimento de Negócios – América Latina –  há pouco mais de 6 anos!
Seu trabalho é fundamental para o crescimento de nossos negócios na região. Ao lado de suas equipes no Brasil, México e 
EUA, ela continua fortalecendo os laços com nossos parceiros da indústria de Turismo em toda a América Latina, fomentando 
relações comerciais saudáveis, que sempre buscam o sucesso mútuo. Além de ser uma líder incansável do ponto de vista 
profissional, no plano pessoal é uma mãe e esposa hiper dedicada, e por essa combinação serve de exemplo à nova geração 
de colaboradoras e colaboradores que buscam referências em líderes que inspiram.
Portanto, esse reconhecimento da PANROTAS é mais do que merecido! É um prazer ter Gabriella na minha equipe, poder 
ajudar com seu crescimento profissional e contribuir para o desenvolvimento de sua carreira.

Marcos Paes de Barros, Universal Parks & Resorts

Liderança brasileira na Universal Parks & Resorts

GABRIELLA CAVALHEIRO
Universal Parks & Resorts
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     Estamos muito honrados e felizes em homenagear o Jamyl Jarrus Junior. Podemos dizer 
que a sua trajetória profissional se confunde com a história da Movida. Com mais de 20 anos 
de experiência no mercado de locação de veículos, Jamyl é uma das principais referências no 
Brasil, e há cerca de 10 anos contribui para a consolidação da Movida como uma das principais 
empresas do País no segmento. Colocando o cliente no centro da sua estratégia, a Movida mudou 
o conceito de mobilidade, trazendo soluções exclusivas e modelos de veículos que atendem seus 
clientes pessoa física e empresas de pequeno, médio e grande portes. Jamyl carrega o DNA da 
companhia e o propósito de democratizar a mobilidade, sua devoção por servir nossos clientes se 
materializa em cada ação da Empresa. 

Edmar Prado Lopes Neto, Movida

Liderança no setor de Locação de Veículos

JAMYL JARRUS
Movida
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     É incrível a jornada profissional que Giovana vem construindo, 
principalmente nesses últimos anos à frente da Alagev. 
Profissional diferenciada, mãe dedicada, esportista, simpática 
e humilde, ela está sempre em busca do seu desenvolvimento 
profissional e pessoal. Mulher forte, empoderada, é um exemplo 
de liderança feminina forte no trade de Turismo e Viagens.

Eduardo Murad, BeFly

Liderança na política associativa e no setor de viagens corporativas

GIOVANA JANNUZZELLI
Alagev
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     Começo falando da pessoa Juliana Patti, ou melhor - Ju Patti, como todas a chamam. 
Uma mulher alto astral, forte e corajosa. Uma mãe super topa-tudo com os filhos.  Uma 
pessoa com energia leve e positiva. Uma pessoa carinhosa e atenciosa.  A Ju Patti 
profissional é dedicada ao que faz, engajada nas causas em que acredita, que fomenta 
o trabalho coletivo, que ama o que faz e é mestre em fazer conexões. Abraçou a causa 
associativa como presidente da Alagev, querendo fazer a diferença no setor e ser agente 
de mudança. Um grande presente que eu e a Alagev recebemos em 2022!

Giovana Jannuzzelli, Alagev

Liderança na política associativa e no setor de viagens corporativas

JULIANA PATTI
Alagev e Bayer
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     Além de muita expertise no negócio, o Jerome possui bastante foco na operação complexa do 
nosso setor. Uma de suas características marcantes é a comunicação transparente que gera uma 
conexão forte com seus liderados diretos e indiretos. Nos últimos anos, ele foi uma peça-chave na 
transformação da Latam que nos levou a um dos melhores momentos da nossa história.

Aline Mafra, Latam Airlines Brasil

Liderança na aviação nacional

JEROME CADIER
Latam Airlines Brasil
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     Inês, ou Inezita, como me acostumei a chamá-la. Se você ainda não teve o privilégio de trabalhar 
com ela, não perca a oportunidade, você não vai se arrepender. Há seis anos essa mulher teve a visão 
de que o mercado de Turismo poderia ser mais democrático. Em que grandes e pequenos poderiam ter 
condições parecidas, e assim criou a Unav. Em 2021 tive o privilégio de ser escolhido por ela para ser um 
dos sócios da Unav Central de Negócios Ltda, e a crença, que já era grande, só fez crescer e multiplicar.
Inezita, conte comigo para tudo o que precisar. Como você sempre diz, a gente é muito parecido na 
maneira de pensar e isso explica muito das nossas discussões, mas que sempre acabam naquele ponto 
de convergência de respeito e admiração mútua. Estamos juntos até o fim para melhorar esse mercado 
tão sofrido do qual fazemos parte.

Eduardo “Duda” Slud, ES Travel e Unav

Liderança empreendedora no agenciamento de viagens

INÊS MELO
Unav
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     O John é, sem dúvida, o tripulante que mais conhece a Azul. Não simplesmente pelo fato dele ser o 
CEO, mas por ser um dos fundadores e por também já ter atuado em outras áreas da companhia. John 
ingressou na Azul em 2008 e ajudou a elaborar o plano de negócios da empresa. Foi peça fundamental 
em momentos importantes da nossa história como, por exemplo, a abertura de capital. 
Ele tem um papel decisivo nas estratégias e na cultura da empresa. Sua postura de estar muito 
próximo das pontas, como promover almoços com liderança, participar de treinamentos da UniAzul e 
de eventos em geral da equipe, como o Taça Azul, faz total diferença no dia a dia de toda a companhia. 
Sob sua liderança, a Azul alcançou recordes históricos e recebeu reconhecimentos importantes nas 
áreas de inovação e atendimento ao cliente. É uma das pessoas que mais trabalham para o crescimento 
do transporte aéreo no Brasil que eu já conheci. 

David Neeleman, Azul Linhas Aéreas

Liderança na aviação nacional

JOHN RODGERSON
Azul Linhas Aéreas
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     Jacque Conrado está na United há seis anos. Entrou e foi rapidamente promovida. É que ela é 
incrivelmente inteligente, talentosa e criativa. Provou ser uma líder rara, que se desenvolve com dinamismo 
e um olhar voltado à resolução de problemas – algo que falta a muitos no mercado. Com o conhecimento 
acumulado na Gol e em outras grandes empresas, combinado com a cultura da United, elevou ainda mais 
o relacionamento com nossos parceiros do trade. Atenciosa e interessada, dedica tempo para ouvir sua 
equipe, nossos clientes e os todos demais públicos estratégicos. Esta qualidade tem sido instrumental 
para a United alcançar o objetivo de ser reconhecida como a melhor companhia aérea do mundo. Jacque 
também trabalha com carinho genuíno. Seu cuidado faz a diferença na forma como a United opera e 
influencia as comunidades que serve: ela tem sido uma influenciadora-chave nos nossos esforços de 
sustentabilidade e na busca por mais oportunidades para mulheres e grupos minorizados. Estou muito 
orgulhoso das realizações de Jacque e sei que ela alcançará sucessos ainda maiores.

Alex Savic, United Airlines

Liderança na aviação internacional

JACQUELINE CONRADO
United Airlines
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     José Antônio Coimbra, nosso querido JAC, é um dos 
profissionais mais versáteis e guerreiros que conheço e 
tenho o prazer de trabalhar. Um super economista que 
lidera sua equipe comercial de forma leve e inspiradora. Sua 
simpatia e gentileza são contagiantes, e fazem com que 
todos da nossa equipe tenhamos o prazer de voar na mesma 
rota sempre rumo ao sucesso. Um bravo comandante.

Tiago Grandizoli, British/Iberia

Liderança na aviação internacional

JOSÉ ANTÔNIO COIMBRA
British/Iberia 

54

Poderosos 02_v1.indd   72Poderosos 02_v1.indd   72 17/10/2022   14:4317/10/2022   14:43



7317 a 23 de outubro de 2022— PANROTAS100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Janaina Araújo, além de ser a representante de dois importantes produtos, sendo o 
destino Curaçao e um receptivo no Marrocos, também é engajada em causas sociais 
e com seu instituto Leke, que investe na formação de mulheres, ajudando a torná-las 
líderes empreendedoras de suas vidas. Além disso por seu dinamismo e conhecimento 
dos produtos turísticos que representa, é um grande suporte às operadoras de Turismo e 
agências de viagens para sempre oferecer as melhores opções aos seus clientes.

Jorge Souza, Orinter

Liderança em representação de destinos internacionais no Brasil

JANAINA ARAÚJO
Turismo de Curaçao
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PATROCINADO

O B2B da CVC Corp, formado pelas marcas Rextu-
rAdvance, Trend Viagens, Visual Turismo e Esfe-
ratur, vem implementando uma série de melho-
rias no atendimento, campanhas e tecnologia 

com o objetivo de consolidar esta unidade de negócio 
da CVC Corp como um grande player parceiro das 
agências de viagens, seja no lazer ou no corporativo.
A evolução dentro de casa tem sido constante para 
oferecer o que se tem de melhor em viagens. O time 
que antes era dividido por marcas agora está mais pre-
parado para apoiar os clientes não apenas em viagens 
corporativas, com a emissão de bilhetes aéreos, mas 
também em todos os produtos, para todos os agentes, 
com as melhores experiências em viagens de lazer.
Sob a liderança de Rodrigo Sienra, profissional que 
acumula mais de oito anos de expertise no setor de 
Turismo, as mais de 14 mil agências de viagens ati-
vas do B2B da CVC Corp contam com atendimento 
de uma nova URA, que já melhorou, consideravel-
mente, a capacidade de atendimento às agências, 
reduzindo para 1 minuto o tempo de espera. 
Investimentos em avanços de sistemas e tecnologias 
para melhorar a experiência de compra dos agentes 
também foram realizados. Com a recente unificação 
dos sistemas Reserva Fácil e Esfera Fácil, a plataforma 
torna-se a mais completa de produtos aéreos do grupo. 
A próxima fase é o lançamento de uma única platafor-
ma para duas jornadas: lazer e corporativo. O plano de 
seguir firme em oferecer o que se tem de melhor em 
viagens para o mercado de agências parceiras, zelan-
do pelo legado histórico de competitividade, produtos, 
campanhas, eventos e credibilidade segue a todo vapor.
Aguarde as próximas novidades que virão e fale com 
o time de vendas do B2B da CVC Corp que tem dicas 
sobre os melhores produtos e condições ao seu cliente:

Marvio Mansur – Diretoria Brasil I (região Sul, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo e Minas Gerais, além da área de LOT 
- Loyalty/OTAs) – com os gerentes regionais Maria João 
Lopes, Adriana Sales e Fernando Ramires;

Claudia Pinheiro – Diretoria Brasil II (regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, São Paulo capital e interior, e inside 
sales) – com os gerentes regionais Stephan de Almeida, 
Sandra Veiga, Noah Britto, Douglas Silva e Casio Takano;

Fabrizio Cavallini - Canal agências multimarcas da CVC 
Viagens – com o gerente de vendas Thiago Benfica. n

B2B DA CVC CORP INVESTE EM INOVAÇÕES 
COM FOCO NOS AGENTES DE VIAGENS

Encontro de líderes do B2B da CVC Corp

Parte da equipe do B2B da CVC Corp 
na ABAV Expo 2022, em Recife

Stand do B2B da CVC Corp na 
ABAV Expo 2022, em Recife
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     O presidente Tadros é um líder diferenciado. Além de atender a 
representação do Comércio, Serviços e Turismo de todo o Brasil, tem um 
olhar atento para os colaboradores da CNC tanto de Brasília quanto do Rio 
de Janeiro. Luta pelos setores representados nas suas demandas, ouvindo a 
todos em diálogo constante com os poderes constituídos da República.

Alexandre Sampaio, FBHA e CNC

Liderança política e empresarial no Comércio de Bens, Serviços e Turismo

JOSÉ ROBERTO TADROS
CNC
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     Jerusa Hara é uma força da natureza, daquele ângulo em que a natureza se reconstrói, 
floresce, cria raízes e faz todos ao seu redor se reinventarem, porque querem acompanhar 
não só o seu ritmo, mas os seus extraordinários feitos. O poder dela vem dessa entrega 
diária que tem não só para o seu trabalho, mas para suas equipes, parceiros, para a sua 
família e para mim – que me vi em uma parceria profissional estimulante, de bastidores, 
com alguém que tem um ego muito menor que sua inteligência. Uma raridade num 
mundo que caminha inversamente a isso. Parabéns, poderosa, você é gigante.

Magda Nassar, Abav Nacional

Liderança em feiras e eventos de Viagens e Turismo

JERUSA HARA
Abav Nacional
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     Trabalho com Juarez Cintra há 21 anos e ele, com toda sua experiência, nos ensina todos 
os dias. Juarez tem uma tenacidade, uma energia fora do comum, bem acima de tudo o que 
conheço. Esse ícone do Turismo. Como são muitos anos, eu já confiava muito no trabalho do 
Juarez Cintra antes da pandemia, mas depois da crise ele realmente se superou e enxergou coisas 
que ninguém viu. Alguns acharam suas medidas drásticas na ocasião, mas hoje claramente são 
vistas como soluções eficazes. É por isso que Juarez Cintra é uma referência para nós do Grupo 
Ancoradouro e para todo Turismo. Tenho orgulho em fazer parte da equipe dele.

Roberto Garbin, Grupo Ancoradouro 

Liderança e empreendedorismo em Viagens e Turismo no Brasil

JUAREZ CINTRA FILHO
Grupo Ancoradouro
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     O Ju é um empreendedor nato, com uma visão única para oportunidades e novos negócios. 
Trabalhar ao lado dele é um aprendizado constante. Um grande exemplo de liderança, sempre 
tratando sua equipe com empatia, orientando e cobrando na medida certa. Reconhece e valoriza 
muito a lealdade de seu time, enaltecendo sempre o trabalho em equipe e acreditando que foco e 
dedicação são fundamentais para o sucesso nos negócios. Impossível não mencionar a relação 
singular que ele possui com seu pai, Juarez Cintra. Essa sinergia entre eles se intensifica a cada 
ano e certamente colabora muito para o crescimento sustentável do Grupo Ancoradouro.

Daniel Castanho, Grupo Ancoradouro

Liderança e empreendedorismo em Viagens e Turismo no Brasil

JUAREZ NETO
Grupo Ancoradouro
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     Ju, como carinhosamente a chamamos, começou na Luck Receptivo bem cedo, há 10 anos. Com 
muita garra e euforia de uma jovem cheia de sonhos e desejos, os trabalhos foram desde estágio no 
aeroporto até serviços administrativos no escritório. Todo este contexto e sua dedicação incansável ao 
longo destes anos fizeram com que ela merecesse o atual cargo de gerente geral da Luck Receptivo, 
papel que desempenha muito bem, sendo muito respeitada por todos, desde sua equipe de trabalho 
direto, parceiros de outras bases Luck, fornecedores e clientes de todo o Brasil e mundo afora.
E para nós como pais, é uma honra e muito orgulho olhar para essa trajetória e ver o desenvolvimento da 
nossa filha seguindo nossos passos e fazendo um trabalho ainda melhor, não só para a empresa, mas 
também para todos que estão ao seu redor.

Ana Rosa e Gustavo Luck, Luck Receptivo

Liderança no Turismo receptivo do Nordeste

JULIANA LUCK
Luck Receptivo
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     Leonel é o nosso comandante, o líder que nos inspira diariamente e, além de ser uma 
pessoa íntegra, justa e democrática, é um executivo de alto nível, visionário e prático 
ao mesmo tempo. Vem liderando a evolução da companhia, em um dos períodos mais 
desafiadores da história do Turismo, ao colocar o cliente no centro de todas as decisões, 
com responsabilidade, e ao mesmo tempo construindo a visão de futuro da companhia, 
na busca da eficiência operacional contínua para que a CVC Corp se fortaleça cada vez 
mais como protagonista deste setor, como vem sendo há 50 anos.

Melina Vidaller, CVC Corp

Liderança na maior empresa de Turismo da América Latina

LEONEL ANDRADE
CVC Corp
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     Acompanho o crescimento e a evolução da Jurema como pessoa e como profissional 
há 20 anos, desde que trabalhamos juntos na Embratur. Ela tem três características que 
se destacam: é focada e objetiva, portanto tem uma assertividade fantástica; sempre 
vai ao fundo das questões, e, portanto, o diálogo sobre os mais diversos temas com 
ela é muito enriquecedor; e a terceira: constrói e conduz equipes de maneira magistral.
Eu tenho certeza de que ela será uma das lideranças mais destacadas do Turismo nesta 
geração que vem vindo.

Eduardo Sanovicz, Abear

Liderança na política associativa e aviação brasileira

JUREMA MONTEIRO
Abear
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     Luti é “o cara“ do mercado de distribuição de viagens no Brasil. De 
uma história brilhante e um DNA forte, tem uma energia contagiante 
para trabalhar 24 horas por dia. Crescimento, desenvolvimento 
e maturidade ilustram a sua trajetória pessoal e profissional, de 
relações comerciais sólidas e excelência em gestão de pessoas.
Junto com Marcelo Cohen e o time da BeFly, está escrevendo mais 
um grande capítulo de sucesso da nossa indústria.

Marcelo Sanovicz

Liderança na indústria de Viagens e Turismo

LUCIANO GUIMARÃES
BeFly
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     Jussara Haddad está há mais de 30 anos como especialista comercial responsável por promover o Turismo para os 
Estados Unidos no Consulado Geral dos EUA em São Paulo. Por meio de sua dedicação e criatividade, inúmeros destinos 
americanos estiveram no Brasil para promover suas atrações nesses anos. Nos anos 1990, ela trabalhou com o Departamento 
de Comércio para implementar o evento Visit USA, que já tem mais de 20 edições em diferentes cidades brasileiras.
Jussara tem uma ambição enorme e nunca falhou em atender os objetivos de seus clientes, com seu vasto conhecimento 
dos Estados Unidos. Criada em Campinas, São Paulo, Jussara Haddad é querida e respeitada por sua dedicação ao Turismo 
e pelo icônico batom vermelho que usa todos os dias. Tem um coração enorme e uma habilidade para resolver os problemas 
e situações mais delicadas com muita finesse e elegância. Sabemos que podemos contar com ela para um bate-papo a 
qualquer hora, especialmente se vier com um expresso e seus favoritos brigadeiros.

EJ Richardson, US Commercial Service

Liderança na promoção do Turismo para os Estados Unidos

JUSSARA HADDAD
US Commercial Service

63 Liderança no setor de Tecnologia para o Turismo
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     Luis é um empreendedor nato, age por astúcia, audácia, instinto e persistência. Identifica com 
facilidade oportunidades únicas, corre riscos calculados, mantém sua posição de líder inspirador 
que move sua equipe sempre à frente e consegue hipnotizar amigos e parceiros com sua capacidade 
de articulação sem igual. 
Leal a seus princípios e convicções, Luis consegue aprender durante a jornada e sempre transformar 
um problema em oportunidade. Português com um coração brasileiro, benfiquista, pai de Maria, 
apreciador de vinhos, bom de papo e um amigo fiel. Um empresário que não deixa de trabalhar 
e dar o próximo passo para a direção daquilo em que acredita. Sem dúvida é um dos grandes 
empreendedores, inovadores e maior conhecedor do Turismo/hotelaria na América Latina.

Melanie Teixeira e Rodolfo Delphorno, Omnibees

Liderança no setor de Tecnologia para o Turismo

LUIS FERRINHO
Omnibees
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     O trabalho da Karen sempre excedeu nossas expectativas 
e contribuiu significativamente para o sucesso de nossa 
empresa. Admiro seu amplo conhecimento e acredito 
fortemente que esse é um dos principais motivos de nosso 
sucesso. Estamos muito orgulhosos do que ela faz e suas 
contribuições são sempre valiosas e consideradas.

Matt Teixeira, BWH Hotel Group

Liderança na hotelaria na América Latina

KAREN SCHMIDT
BWH Hotel Group
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     Marcelo tem uma visão totalmente diferente 
sobre o mercado de Viagens e Turismo, 
promovendo inovação, ousadia e mudanças, sem 
perder o olhar para o cuidado com as pessoas, 
pois, além de grande empresário, também é um 
ser humano excepcional! E surpreendente.

Luciano Guimarães, BeFly

Liderança e empreendedorismo em Viagens e Turismo no Brasil

MARCELO COHEN
BeFly
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     Trabalhar com a Karla tem sido uma forma incansável de aprender que não existe 
falta de tempo ou de recurso quando se quer por uma ideia em prática. Ela mostra que, 
se quiser, é possível sim, e com maestria! E não porque é fácil, pois para uma mulher que 
administra uma casa, duas crianças e duas empresas, o último adjetivo que se pode dar 
é "fácil". Para quem está perto, talvez a palavra seja "leve". 
Ela consegue sair de uma reunião de novos parceiros como amigos de infância, e isso 
é tão natural que fica fácil entender o porquê de estarmos há 3 anos trabalhando juntas 
e a nossa relação sócias-amigas cada vez mais forte. Porque se relacionar com a Karla 
é profundo, nada nela é raso, e quem a conhece e está lendo isso, tenho certeza de que 
sabe do que estou falando. É uma honra poder trabalhar ao lado de alguém assim!

Priscila Zarichta, Zari Viagens e Integração Trade

Liderança no agenciamento de viagens

KARLA TANAKA
Integração Trade e Giro Pelo Mundo Viagens
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     Marcelo é um irmão que nasceu em uma casa diferente da minha e que o 
destino nos fez encontrar. Uma das pessoas mais simples e comprometidas 
com quem tenho o prazer de conviver. Aficionado por fazer uma revolução 
digital na vida dos clientes, é um eterno inconformado, todo dia quer uma 
superação que começa de dentro para fora. Ele sempre se cobra muito antes 
de cobrar todo mundo, e isso é muito belo no comportamento dele. Um cara 
justo e equilibrado com o coração de criança. Esse é o Marcelo Linhares. 

Elvimar Martins, Onfly

Liderança no setor de Tecnologia para Viagens Corporativas

MARCELO LINHARES
Onfly

68

Poderosos 02_v1.indd   89Poderosos 02_v1.indd   89 14/10/2022   20:4114/10/2022   20:41



90 PANROTAS — 17 a 23 de outubro de 2022 100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Arrisco a dizer que minha agência viveu dois momentos, um antes da Go Agentes e outro 
depois. O agenciamento de viagens tradicional já não encantava mais, com seus modelos 
ultrapassados e antigos. A Lívia me ajudou a fazer essa transição, nos mostrou processos 
de como poderia ser feito, nos deu um caminho e muitas chineladas. Quantos processos 
foram revistos ou refeitos. Me fez ver que dentro da minha agência existia um pote de ouro 
ainda não descoberto. Sou grato a ela pela força de vontade em ajudar, em mostrar na 
prática os desafios e como superá-los. O Turismo precisa de mais pessoas como ela.

Maycon Sthael, Easy Travel

Liderança no agenciamento de viagens

LIVIA SÁ
Go Agentes

69

Poderosos 02_v1.indd   90Poderosos 02_v1.indd   90 14/10/2022   20:4214/10/2022   20:42



9117 a 23 de outubro de 2022— PANROTAS100 + Poderosos do Turismo PANROTAS 2022

     Falar sobre o Marco é muito fácil, pois o conheço há quase 55 anos. Meu irmão sempre 
foi muito ativo e criativo ao longo de toda a vida. É um excelente filho e pai, já tendo 2 filhos 
criados e prontos para a vida. Tenho muito orgulho da trajetória que ele fez, desde muito 
cedo, um agente de viagens que lutou muito para aprender tudo que pôde, tornando-se um 
incrível operador de Turismo. Migrou para negociações estruturais para o Turismo como 
um todo, tornando-se um catalisador das demandas do setor, onde, com muita resiliência, 
transparência e lealdade, tem conseguido aglutinar muitas pessoas e conquistar vários 
avanços para nossa indústria. Entendeu muito rapidamente que somente com a somatória 
de todos os setores de Turismo, chegaremos na estrutura que fará do nosso negócio a 
maior pauta econômica do Brasil. Segue a luta, meu irmão.

Sylvio Ferraz Jr.

Liderança na política associativa e na indústria de cruzeiros

MARCO FERRAZ
Clia Brasil
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     Magda é uma pessoa que transborda energia e busca se superar, 
sempre pensando no coletivo. Temos uma parceria que vem desde 
antes da Braztoa, nos pools de destinos, trazendo operadores para 
promoções conjuntas. Por onde ela passa, deixa sua marca com 
personalidade forte, mas com um toque de sensibilidade. O Turismo 
precisa continuar contando com o seu engajamento e liderança na 
Abav ou em outras esferas políticas e associativas.

Marco Ferraz, Clia Brasil

Liderança na política associativa e no agenciamento de viagens

MAGDA NASSAR
Abav Nacional
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     Matt Teixeira é um profissional 360º, com uma visão estratégica global. Sua 
contribuição para o mercado brasileiro foi fundamental para o avanço da BWH 
Hotel Group no País, formando um time impecável nas ações propostas.
Seu relacionamento não só com os players de distribuição, mas com o trade 
no geral é algo de se aplaudir de pé, pois transita em todos os patamares 
hierárquicos. Somos muito gratos em tê-lo em nosso network profissional.

Roberto Sanches, Orinter

Liderança brasileira em uma das maiores redes hoteleiras do mundo

MATT TEIXEIRA
BWH Hotel Group
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     Eu fico muito feliz e honrada em ser a porta voz dos colaboradores da Quickly Travel nessa 
homenagem à nossa vice-presidente, Mami Fumioka. Empática, humana, afetuosa e apaixonada 
pelo que faz, Mami é uma inspiração para todos nós da equipe, que ela não mediu esforços para 
preservar nesses últimos anos que foram particularmente desafiadores. Lutou por nós com a mesma 
coragem e determinação com que conquistou o próprio espaço, e assim vem superando todos os 
obstáculos. É um exemplo de perseverança e muito merecedora dessa homenagem. Parabéns, 
Mami, nos orgulhamos muito de seguir ao seu lado e poder fazer parte da sua trajetória.

Matie Koshoji, Quickly Travel

Liderança em agenciamento de viagens e eventos

MAMI FUMIOKA
Quickly Travel

73 Liderança no setor de Locação de Veículos
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     Oskar é um exemplo de empresário inquieto e inovador. Há 22 anos, 
em uma época em que o Rent a Car era um produto inexplorado pelas 
agências de viagens, ele criou a Mobility: a primeira consolidadora 
de locação de carro do Brasil. Trabalhamos juntos desde 2001 e as 
inovações continuam até hoje, colocando a Mobility em uma posição de 
destaque no mercado brasileiro. Tudo isso aliado à gentileza e à atenção 
aos detalhes, que permeiam todo o espírito da empresa e da equipe.

Michelle Tonon, Mobility

Liderança no setor de Locação de Veículos

OSKAR KEDOR
Mobility
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     Ter a Márcia Leite como colega e parceira de trabalho é gratificante e tenho 
aprendido muito trabalhando ao seu lado. Além de toda a sua experiência e 
profissionalismo, ela é um grande exemplo de liderança e de gestora para todos 
nós. Como diretora operacional de uma companhia marítima líder no Brasil, 
ela enfrenta diariamente inúmeras situações e adversidades que, com sua 
capacidade, resiliência, colaboração e trabalho em equipe, consegue não apenas 
superá-las, mas também nos ajuda a crescer e fortalecer a cada temporada.

Adrian Ursilli, MSC Cruzeiros

Liderança no setor de cruzeiros marítimos na América do Sul

MARCIA LEITE
MSC Cruzeiros
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     Há cerca de seis meses finalmente conheci Paulo depois de ouvir 
e ler bastante sobre ele por muitos anos! A Localiza tem um grande 
trunfo no mercado com este profissional que, com seu jeito gentil e 
tranquilo, molda o mercado de aluguel de carros há várias décadas.

Oskar Kedor, Mobility

Liderança no setor de Locação de Veículos

PAULO HENRIQUE PIRES
Localiza
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    A Mariana Aldrigui é uma grande inspiração para quem trabalha ao seu redor. Nesses 
anos de convívio à frente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, é muito saboroso 
observar a sua capacidade técnica e de diálogo, com visões fora da caixa, de inclusão e 
pluralidade, o que a torna uma grande líder do setor. Mais do que justa a sua posição entre 
as mais poderosas, pois, além das qualidades mencionadas, o seu trabalho na entidade tem 
contribuído com o trade na construção de dados confiáveis e com ações para melhorar o 
ambiente de negócios no País, que traga o desenvolvimento sustentável ao Turismo, com 
um olhar especial para a melhoria das condições de trabalho que o setor oferece.

Guilherme Dietze, FecomercioSP

Liderança acadêmica e no associativismo

MARIANA ALDRIGUI
FecomercioSP
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     Raffaele, amigo, parceiro de negócios, vizinho e por que não, compadre. Um excelente profissional com 
o qual tenho o privilégio de trabalhar junto, a pessoa mais empreendedora que já conheci, um vencedor, 
com qualidades que não conseguiria descrever neste texto. Ele adora uma encrenca, se é projeto novo, ele 
considera como uma oportunidade e entra de corpo e alma. Na maioria das vezes o saldo é positivo, pois 
tem olhar clínico para os negócios.
Um cara que começou do zero, que não tem medo de arriscar, de aprender ou trabalhar, que sabe inspirar 
as pessoas que vivem ao seu redor. Às vezes é um pouco estressado, mas se não fosse desta forma não 
teria ido tão longe. Essa homenagem é a recompensa de todo seu esforço e sucesso. Parabéns!

Alexandre Pinto, Shift Mobilidade Corporativa 

 Liderança no setor de Tecnologia e Eventos

RAFFAELE CECERE
Grupo R1
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     A Marina é um exemplo de CEO e uma pessoa inspiradora. Visionária, 
empreendedora, otimista (sempre!), espiritualizada, preocupada com 
as pessoas e com o legado social e sustentável que estamos deixando 
para o nosso planeta.
É um prazer estar ao lado dela (e do melhor time do mercado) nesta 
jornada de sucesso que seguimos construindo com a Primetour.

Maurice Padovani, PrimeTour

Liderança no setor de viagens de luxo

MARINA GOUVÊA
PrimeTour
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     Kido é mais que um líder, é um professor! Sempre tenta transmitir seus 
conhecimentos para que possamos evoluir profissionalmente. Seu jeito de 
falar baixo e sério escondem o jeito bravo de ser às vezes, mas que sempre 
está preocupado com o bem-estar das pessoas próximas a ele. Que coração 
gigante que ele tem… Um profissional que usa sua competência e inteligência 
como ninguém, o que o torna impossível de não ser admirado!

Bianca Fernandes, ViagensPromo

Liderança no segmento de Operadoras no Turismo brasileiro

RENATO KIDO
ViagensPromo
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     A Natalia Pisoni é uma profissional de primeiríssimo nível. De 
personalidade firme, ela sempre encontra o equilíbrio perfeito 
em suas decisões e com sua simpatia e originalidade, entrega 
sempre acima do esperado. Além disso, e não menos importante, 
é daquelas criaturas humanas que você agradece eternamente 
por encontrar em sua caminhada. É maravilhosa eu diria!

Ivan Cadahia, Aerolíneas Argentinas

Liderança na atuação de destino internacional no Brasil

NATALIA PISONI
Inprotur/Visit Argentina

81

O Destino do Mundo, onde temos uma das
7 Maravilhas da Natureza, também é o seu melhor destino.
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O Destino do Mundo, onde temos uma das
7 Maravilhas da Natureza, também é o seu melhor destino.
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     Ricardo é um executivo de notória competência, com visão ímpar do futuro e incansável 
na busca por excelência na oferta de serviços e de viagens inesquecíveis aos nossos 
hóspedes/passageiros.  O que tem permeado a nossa relação profissional e pessoal 
é a qualidade humana de Ricardo, que foi colocada à prova durante os momentos 
difíceis que passamos nos dois últimos dois anos...Neste período, a figura do executivo 
implacável e racional deu vez também a um líder sensível que, com a responsabilidade 
que a situação exigiu, nos ajudou a reorientar as velas do barco chamado R11 Travel. 

Claudio Ferrete, R11 Travel

Liderança no setor de cruzeiros internacionais

RICARDO AMARAL
R11 Travel
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     Ter Roberta ao meu lado na direção executiva do Rio CVB vem 
fazendo total diferença na condução desse importante desafio em 
prol da cidade do Rio de Janeiro.
Roberta é uma profissional competente, dinâmica, agregadora e 
com uma visão de longo prazo que é fundamental para a conquista 
de eventos, feiras e congressos para a cidade do Rio.

Carlos Werneck, Rio CVB e Janeiro Hotel

Liderança na promoção de destinos e captação de eventos

ROBERTA WERNER
Rio CVB
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  Ricardo é uma liderança fundamental para as 
câmaras da América do Sul, atuando de forma positiva 
no relacionamento com as instituições e empresas, 
colaborando para o desenvolvimento do ambiente de 
negócios em prol da comunidade LGBT! Sem contar que é 
uma pessoa muito divertida e cheia de carisma.

Antonietta Varlese, Accor

Liderança no Turismo para causas como diversidade e inclusão LGBTQIA+

RICARDO GOMES
Câmara LGBT
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     O Turismo seria um lugar ainda melhor se os profissionais trabalhassem com a paixão de Rogéria 
Pinheiro. Ela acredita no poder dos agentes de viagens, luta e celebra a causa. Rogéria também 
trabalha pelo futuro de menores de idade, de pessoas que precisam dessa colaboração. Ela é 
focada, apaixonada em desenvolver a nova geração de agentes de viagens. Rogéria é uma força 
para o nosso setor, para a nossa indústria. Uma pessoa com atitude bem positiva, mesmo que 
tenha enfrentado vários desafios. Rogéria superou os obstáculos e por isso nos inspira. Parabéns 
pela homenagem muito merecida, especialmente pelo trabalho com diversidade e inclusão.

Simon Mayle, ILTM

Liderança no empreendedorismo e consultoria de Turismo

ROGÉRIA PINHEIRO
RP Travel Education
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     Se eu pudesse definir o Roberto em uma palavra, seria: equilíbrio. Nesses mais de três anos seus 
à frente da Braztoa, presenciei o plantio e a colheita dos frutos da sua liderança pautada na parceria, 
no diálogo em todas as esferas, no pragmatismo, na importância dos números e pesquisas para uma 
gestão assertiva, e, principalmente, no valor dado às pessoas.
Na sua gestão, elaboramos e consolidamos grandes produtos como os Boletins Braztoa, a Academia 
de Excelência Braztoa, entre tantas coisas, que elevaram o patamar de atuação da entidade. Passamos 
por momentos desafiadores e nos reerguemos com muita competência e respeito. Roberto tem o dom 
de unir, trazer para perto, multiplicar e dividir. Com ele, o lema "juntos somos mais fortes" é real.

Monica Samia, Braztoa

Liderança na política associativa do Turismo e Operadoras

ROBERTO NEDELCIU
Braztoa
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     Simone quando chega traz consigo uma energia que preenche o 
ambiente. Ela fala, se coloca e expressa suas opiniões, mas sempre 
com muita educação, doçura e, principalmente, competência. Em um 
universo – até pouco tempo – predominantemente masculino, ela 
comprova o poder e a capacidade de uma mulher e, ainda por cima, 
de realizar todas as tarefas com tanta excelência. Não poderia ter um 
nome mais expressivo entre os 100 mais Poderosos do Turismo.

Wellington Melo, Hotel Unique

Liderança no Turismo de luxo e no associativismo

SIMONE SCORSATO
BLTA
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     Executor incansável, profissional competente e merecedor do 
destaque que atingiu no mercado do Turismo. Estamos juntos 
há quase 20 anos e tenho muito orgulho de tê-lo como sócio na 
Orinter. Aposta certeira! Parceiro sem concorrente!

Ana Maria Berto, Orinter

Liderança no segmento de Operadoras no Turismo brasileiro

ROBERTO SANCHES
Orinter Tour & Travel
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     Por aproximadamente 27 anos na American Airlines, Simoni acompanhou o contínuo 
crescimento da American servindo o Brasil como a maior empresa americana no País.
Ela começou sua carreira na AA como agente de Reservas, e teve oportunidade de liderar 
diferentes times como Loja, Suporte Interno e supervisionar mercados específicos como Rio de 
Janeiro, Norte e Nordeste do Brasil para depois assumir a posição de gerente de Vendas no Brasil.
E desde que assumiu a posição de gerente comercial, Simoni nos ajudou a estreitar o 
relacionamento com o mercado, a redesenhar e integrar o nosso time comercial Brasil para 
melhor atender os nossos parceiros.

Alexandre Cavalcanti, American Airlines

Liderança na aviação internacional no Brasil

SIMONI DE SÁ
American Airlines
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     Rodrigo se somou ao time de diretores da CVC Corp recentemente e vem liderando, nos últimos 
meses, uma das principais transformações da unidade de negócios B2B da companhia, dedicada 
aos negócios via canal de agências de viagens parceiras. Com sua visão generalista de todo o 
business e, ao mesmo tempo, com sólida experiência em consolidação, tem conduzido de forma 
ímpar a retomada gradativa dos negócios B2B, com captura de sinergias entre as diferentes marcas 
na construção de uma cultura única, para melhor atender ao cliente B2B. Ao lado da unidade B2C que 
lidero (dedicada às franquias, plataformas e parcerias B2C), o B2B e o B2C se constituem em duas 
importantes frentes de atuação e de negócios do grupo CVC Corp, num ecossistema interligado. 
Como pares de trabalho, temos sinergia e complementariedade, com visão de todo o business para 
oferecer o que é de mais relevante para cada um dos nossos clientes e parceiros.

Daniela Bertoldo, CVC Corp

Liderança para agências de viagens na maior empresa de Turismo da América Latina

RODRIGO SIENRA
CVC Corp
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Liderança no segmento de Operadoras no Turismo brasileiro

     Soely é uma profissional que demonstra valores similares aos que eu prego e que também 
se encaixam, perfeitamente, na nossa empresa.  Alguns são: ética, integridade, transparência 
e honestidade, além de demonstrar uma gestão humanizada com sua equipe atual e as 
suas equipes do passado. Uma mulher forte e inteligente, que conquistou seu espaço numa 
indústria que, por muitas décadas, era dominada por homens.  Tem conquistado respeito 
com, praticamente, todos do Turismo, que buscam seus conselhos e opiniões, diariamente. 
Soely: dura, mas, justa, com um coração gigante, que ama o que faz e ama a nossa indústria. 
Um exemplo de resiliência e evolução. Ela vem para deixar a sua marca por onde passa.

Paul Barry, BCD Travel

Liderança no setor de viagens corporativas

SOELY OLIVEIRA
BCD Travel
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     Trabalhar com o Ronnie é ser desafiado a buscar novos caminhos, superar adversidades, 
evoluir e nunca se acomodar. É também ter a tranquilidade de contar com um profissional 
respeitado no mercado, com profundo conhecimento do negócio, disposto a ouvir e que 
defende e valoriza toda a equipe. Pudemos observar essas qualidades na condução da 
Abreu durante a pandemia. Com seriedade e transparência, a Abreu permaneceu uma 
opção segura e competitiva em todos os mercados onde atua. Ronnie é ainda muito 
educado, atencioso e brincalhão com os mais próximos, apesar de ser muito difícil 
arrancar um sorriso dele para fotos! Toda a equipe da Abreu está muito orgulhosa por 
esta premiação, que corrobora tudo o que já conhecemos e admiramos no Ronnie.

Adriana Boeckh, Abreu 

Liderança no segmento de Operadoras no Turismo brasileiro

RONNIE CORREA
Abreu
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     Acreditar até o fim! Essa é a principal característica de Sueli Muruci, uma das 
melhores pessoas com quem já tive o prazer de trabalhar. Essa qualidade pode 
ser percebida em tudo o que ela faz. Uma líder que confia no potencial de cada 
membro da equipe; que dá espaço e abertura para que todos possam fazer seu 
trabalho da melhor forma possível. Não à toa, topou o desafio de trazer a marca 
ao Brasil e se empenhou ao máximo para fazer com que o negócio desse muito 
certo. Apesar do tamanho, Sueli tem um coração enorme. Ela é gigante!

Camila Bueno, TBO Holidays

Liderança na operação de viagens

SUELI MURUCI
TBO Holidays

93 Liderança na hotelaria de luxo do Brasil
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     Silvio Araújo é um dos profissionais mais completos e preparados com quem já tive a 
oportunidade de trabalhar. Sorte a minha de compartilhar a implementação de um segundo hotel 
junto com ele. Uma pessoa extremamente versátil com profundo conhecimento técnico e uma 
visão incrível sobre como o segmento de luxo hoje se baseia em experiências e no estilo de vida 
das pessoas. Sua empatia o caracteriza, as equipes o admiram por sua integridade e capacidade 
de gestão, e os clientes o veneram por sua eficiência e senso de prioridade. Aprendemos 
diariamente com seu esforço, dedicação e excelência e sempre é fundamental ouvir o Silvio 
sobre sua perspectiva sobre diversas coisas, pois suas contribuições sempre são valiosas.

Wadim M. Alvarez Marchiano, Rosewood São Paulo 

Liderança na hotelaria de luxo do Brasil

SILVIO ARAÚJO
Rosewood São Paulo
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     A Tania Neres é uma das pessoas e profissionais mais incríveis que eu já conheci. Com 
uma generosidade imensa, com ela é sempre "Bora? Boraaa!". Ela é uma das pessoas que mais 
acreditaram em mim, me deu suporte, acolhimento, orientação e a alegria de saber que o Turismo 
tem sim muito desafios mas que traz consigo muita realização pois estamos trabalhando com 
o sonho das pessoas. Ela é uma sonhadora, incansável, adora uma novidade e está sempre na 
crista da onda das tendências, seja de moda, de comportamento e ou no Turismo. A Tania Neres 
é vida, é riso fácil, é abraço quentinho, é puxão de orelha na medida certa. Ela é barril!

Beatriz Moremi, Brafrika

Liderança no agenciamento, operação e consolidação

TANIA NERES
Blog PANROTAS, Salvatur e coletivo Ao Afroturismo

95 Liderança no setor de Eventos e no Turismo de luxo na América Latina
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     Visão é uma coisa que poucos têm, e o Simon possui essa habilidade 
como poucos. Ele consegue enxergar o desejo do mercado. O 
relacionamento dele tanto com fornecedores quanto com compradores 
é único e, além disso, ele milita com muita facilidade entre os poderes 
do setor. No pós-pandemia, ele explorou e realizou eventos como nunca 
foram feitos antes.  Qualquer reconhecimento é mais do que merecido 
para um homem que consegue enxergar o futuro. Parabéns, Simon!

Michael Nagy, Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

Liderança no setor de Eventos e no Turismo de luxo na América Latina

SIMON MAYLE
ILTM Latin America e Proud Experiences
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     Thais é um exemplo de comprometimento e dedicação. Ela iniciou sua trajetória na WTM 
Latin America na primeira edição do evento e vem, ao longo de muitas gestões e edições, 
construindo seu trabalho de forma perene e comprometida. Como gerente de Marketing 
do maior evento da área, traz ao mercado temas importantes, construindo cada edição 
da WTM com profissionais comprometidos e parcerias estruturais, fomentando assim 
discussões imprescindíveis no mercado do Turismo. Ela é uma pessoa incrível de se ter ao 
lado e é um prazer tê-la a tantos anos na parceria dessa jornada desse evento.

Bianca Pizzolito, WTM

Liderança no setor de Turismo e Eventos

THAIS DEL BEN
WTM Latin America
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     O Thomas é um executivo experiente, carismático e que conhece profundamente a hotelaria. Ele 
assumiu como CEO da Accor na America Latina no momento mais crítico da pandemia, liderando 
o enfrentamento da crise com firmeza e determinação, inspirando a todos naquele momento 
difícil. Para nós da Atrio, como franqueados, é um privilégio poder contar com sua presença entre 
nós, o que nos anima em continuar a crescer e reforçar a parceria entre as empresas.

Beto Caputo, Atrio Hotel Management

Liderança na hotelaria da América do sul

THOMAS DUBAERE
Accor
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     Valéria é uma mulher muito especial, mãe que criou três filhos sozinha, com 
uma profissão que sempre a obrigou a viajar muito, a ficar fora de casa e mesmo 
assim são três filhos maravilhosos, todos formados e com rumo próprio.
Como profissional é uma mulher incansável, inteligente, sutil nas análises e 
soluções das dificuldades e sempre vitoriosa. 
Pra mim é uma profissional espetacular em quem deposito a maior confiança 
e por quem tenho um carinho e amizade muito especial. E digo com toda a 
certeza que sem ela o Armação não seria o que é hoje.

Massimo Pellitteri, Grupo Armação

Liderança na hotelaria e na promoção de Pernambuco no Exterior

VALÉRIA GORDILHO
Grupo Armação
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     Comecei minha carreira em agência de viagens na Teresa Perez Tours, vindo de anos em companhias aéreas e logo senti 
a diferença de trabalhar em uma empresa liderada pelos donos, onde a comunicação é direta e onde podemos sentir que 
suas ideias e opiniões são ouvidas. Trabalhar com Tomás é sinônimo de empolgação, de geração de ideias, de olhar muito 
à frente do presente, acompanhado de  atenção e respeito às opiniões das pessoas que ele tem ao seu redor. Ele é aquele 
tipo de pessoa que faz questão de se apresentar e conhecer cada novo colaborador, de apertar a mão e dizer bem-vindo!
Tipo de pessoa que te conduz sem encobrir seu próprio caminho e brilho, de ter a humildade e grandeza de admitir que nem 
sempre acerta, mas que está disposto a ajustar a rota e seguir em frente. Um empreendedor e visionário incansável que não 
para de colocar o Brasil como destaque no mercado de luxo perante o mundo.
Estou muito feliz de estar novamente ao lado do Tomás, com a confiança mútua que estamos trilhando um caminho de 
sucesso com a Embark Beyond Brasil.

Sylvia Silva, Embark Beyond Brasil

Liderança no Turismo e em viagens de luxo

TOMÁS PEREZ
Grupo Teresa Perez
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     Seu Guillermo, como muitos o chamam no trade, é uma daquelas pessoas únicas, 
disciplinado e empreendedor em si. Mas sua maior qualidade é se comunicar com 
todas as pessoas com sinceridade e gentileza. Trabalhando juntos já há 9 anos e em 
todos os projetos e ideias, o papai traz sempre o detalhe que faz toda a diferença e 
que ninguém estava olhando. Um privilégio poder trabalhar com ele. 

Zé Guilherme Alcorta, PANROTAS

Liderança na indústria de Viagens e Turismo

JOSÉ GUILLERMO C. ALCORTA
PANROTAS
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DOE POR TELEFONE
FIXO OU PÓS*:

0500 12345 05 - doe R$ 5*
0500 12345 20 - doe R$ 20*
0500 12345 40 - doe R$ 40*

*Telefone �xo: R$ 0,39/minuto + impostos
Telefone móvel: R$ 0,71/minuto + impostos

Nathália Lopes, primeira paciente
símbolo da campanha

Teleton, em 1998.

Sua doação espalha o bem
a cada movimento!

Doe e faça parte da nossa história
de 25 anos.

#Teleton25anos

Foto: Sergio Luiz Jorge

Ou acesse teleton.org.br

DOE AGORA,
FAÇA UM PIX PARA:

doeteleton@aacd.org.br
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