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Era abril de 2020, já havíamos assimilado 
que estávamos em uma crise sem pre-
cedentes, mesmo ainda acreditando que 
ela iria passar em meses. Como se nos 
trancarmos em casa fosse o suficiente. 
Mas não apenas nos trancamos em casa, 
como também pousamos os aviões, fe-
chamos os parques, passamos a nos ver 
via câmera de celular ou computador, pa-
ramos com os beijos e abraços, deixamos 
de ir para outros lugares, destinos, países.
E então, no Portal PANROTAS e aqui na 
Revista PANROTAS, alertamos nossos 
leitores, companheiros do trade: preparem-
se para uma enxurrada de notícias ruins. 
Preparem suas cabeças, suas empresas, 
suas expectativas. E elas vieram, uma pior 
que a outra. Uma mais surpreendente, 
acumulando prejuízos, perdas, profissionais 
sem empregos, países sem Turismo.
Em 2020, vimos que Poder estava mui-
to atrelado à resiliência, a quem prepa-
rou seus negócios para momentos como 
esse (mesmo tão inesperado e violento), 
à união de pessoas e corporações por 
um objetivo maior: sobreviver, vencer o 
vírus, continuar.
Na décima edição dos 100 Mais Podero-
sos do Turismo PANROTAS ELO, no ano 
passado, celebramos essa união do setor, 
as empresas e suas soluções para a crise.
Foi um ano de dor e esperança, mes-
mo ainda sem ver a outra margem desse 
rio caudaloso, se sobrevivência e dar as 

mãos, mesmo que virtualmente.
Chegamos a respirar um pouco melhor no 
final de 2020, mas uma segunda onda de-
vastadora nos trouxe de volta à realidade 
da pandemia.
2021 começou difícil e aos poucos se 
transformou no ano da reconstrução, de 
uma esperança mais palpável, de novos 
negócios, de negócios voltando, de reto-
mada. Foi o ano da vacinação, da aposta 
na ciência que cura, que salva, que traz de 
volta setores como o nosso.
É o ano, portanto, de celebrar a inspiração, 
as soluções, a demanda reprimida, as no-
vas vendas, o potencial para os próximos 
meses e anos.
O Turismo mudou, especialmente em ges-
tão, tecnologia, propósito, prioridades. As 
viagens se mostraram fundamentais e se 
transformaram em meio para descober-
tas, novas formas de trabalhar, reencon-
tros e experiências que não temos ficando 
em casa.
E estreamos uma nova fase dos 100 Mais 
Poderosos do Turismo PANROTAS ELO, 
pela primeira vez com um evento exclu-
sivo de confraternização dos premiados e 
cada vez mais focando em uma lista in-
clusiva, diversa e inspiradora.

POWER LIST
As chamadas Power Lists (Listas do 
Poder) são tradição na imprensa inter-
nacional, mostrando ora as maiores em-

Editorial

PODEROSOS
DA RETOMADA
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presas (em faturamento), ora os melhores 
profissionais, e também os mais inovado-
res, os mais influentes, as mulheres que 
mais se destacam, as lideranças negras, 
os LGBTQIA+ que fazem a diferença, en-
tre outras ramificações.
Quando começamos nossa lista, em 2011, 
para, em uma tradição na PANROTAS, que 
é reconhecer quem faz a indústria e pela 
indústria, iniciamos pelo mais óbvio: os di-
rigentes das maiores empresas. Quem fa-
turava mais, quem tinha mais voos, mais 
vendas, mais influência política. Guilherme 
Paulus, da CVC, e Constantino de Oliveira 
Jr., da Gol, estavam na capa da edição, em 
um efeito que lembrava a campanha de 
Barack Obama à presidência americana e 
liderando um ranking de 50 profissionais. 
Sim, os 100 Mais Poderosos já foram 50.
E o aumento de 50 para 100 se justifica 
também para termos na lista não apenas 
os maiores salários e faturamentos, mas 
também quem tem o poder de inspirar ou-
tros da indústria, pessoas em quem apos-
tamos para os próximos anos, profissio-
nais que inovam e os que são porta-vozes 
da diversidade, da sustentabilidade, da mu-
dança. É esse mix de poderes que faz do 
Turismo a indústria diversa e abrangente 
que movimenta tanto em todo o País.
A primeira mulher na capa da edição espe-
cial só veio no ano passado, com Magda 
Nassar, presidente da Abav Nacional. Este 
ano, são 40 posições ocupadas por mulhe-
res e 47 delas na nossa lista. Por isso, dedi-
camos a capa da 11ª edição dos 100 Mais 
Poderosos do Turismo PANROTAS ELO a 

elas. Às mulheres do Turismo, que estão 
em campos tão diversos como a política, 
a aviação, a tecnologia, a hotelaria, a dis-
tribuição, entre tantos outros. Nossa meta? 
Chegar a 50% da lista composta por lide-
ranças femininas nos próximos dois anos. 
E isso depende apenas de nós, pois esses 
exemplos estão aí na indústria, em todo o 
País. Contamos com a ajuda de todos vo-
cês para nos apresentarem e destacarmos 
as mulheres e demais lideranças que enri-
quecerão nossa lista. Nossas páginas (di-
gitais ou impressas), nossos eventos, nos-
sos ouvidos e mãos estão estendidos para 
os cases inspiradores de sucesso do setor, 
de qualquer tamanho, de qualquer nature-
za. Exemplos como os 109 nomes que ocu-
pam as 100 posições deste ano, com certe-
za inspiração para tantos outros.

BOAS NOTÍCIAS
Se lá em abril de 2020, que para nós pode 
parecer algo distante e que queremos su-
focar na lembrança, a tendência era uma 
sequência de más notícias, agora o jogo 
virou. As boas notícias não param de che-
gar, mas chegam também com mudanças, 
feridas cicatrizando, perdas a serem recu-
peradas. E novos papeis para todos nós, 
mesmo que para fazermos as viagens de 
nossos clientes iguais às que eles tinham 
no pré-pandemia.
Teremos cruzeiros marítimos no verão bra-
sileiro, resorts lotados e com muito entre-
tenimento. Também voos que irão superar 
a oferta de 2019, com foco mais predomi-
nante no lazer doméstico e com o inter-
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nacional ainda reagindo de acordo com as 
reaberturas e a confiança do cliente. Tere-
mos Réveillon e Carnaval. Natal em família 
e com amigos. Já estão confirmados even-
tos em todo o Brasil. Teremos Fórum PAN-
ROTAS, Festuris Gramado, ILTM Latin Ame-
rica e Cannes, Phocuswright Conference e 
tantos outros encontros, somente este ano.
Vamos voltar aos parques temáticos, aos 
museus e teatros, e procuraremos explorar 
ainda mais a natureza, as mesas nas ruas, 
os esportes ao ar livre, a liberdade que nos 
foi tirada por alguns meses.
Voltaremos a viajar, ainda com muitas re-
gras e cuidados necessários e a quem te-
nha esse poder pedimos: regras e proto-
colos padronizados; medidas baseadas 

na ciência (por que alguns países aceitam 
a coronavac, aprovada pela OMS, e outros 
não?); previsibilidade para os viajantes.
Voltaremos a viajar respeitando os pro-
tocolos, pois o controle do vírus ainda é 
essencial. Defenderemos a vacinação e 
incentivamos o desenvolvimento dos re-
médios que realmente curem e ajam contra 
a covid-19, e há vários a caminho, além de 
alguns já aprovados pelas autoridades.
Voltaremos a nos reunir. Voltaremos a de-
bater o Turismo e os efeitos da pandemia.
Voltaremos mais fortes e mais unidos.
Começando pela inspiração vinda dos 100 
Mais Poderosos do Turismo PANROTAS ELO 
2021 a quem aplaudimos e agradecemos.
Que venha 2022, o ano do crescimento.n

Edição: 11ª 
109 nomes
47 mulheres em 40 posições
Categorias com mais representan-
tes: Distribuição – 31 posições, 38 
nomes; Política – 18 posições, 18 
nomes

Categoria com menos representan-
tes: Mobilidade (1 posição) e Con-
sultoria (1 posição e 2 nomes)
Estreando no ranking: 44 novos 
nomes
OBS.: Nomes apresentados por categoria 

e em ordem alfabética

100 + PODEROSOS DO 
TURISMO PANROTAS ELO

Editorial.indd   8Editorial.indd   8 14/10/2021   12:56:5314/10/2021   12:56:53



PATROCINADO

De natureza exuberante, o arquipélago de Ilhabela, lo-
calizado no litoral norte de São Paulo, merece desta-
que por oferecer a segurança e tranquilidade de uma 
ilha rodeada pela Mata Atlântica - preservada em 85% 
do território pelo Parque Estadual de Ilhabela - com 
mais de quarenta praias, trilhas para diferentes perfis 
de visitantes, pontos de mergulho e dezenas de ca-
choeiras.
A diversidade de atrativos naturais demonstra que o 
ecoturismo e as atividades ao ar livre tornam Ilhabela 
um destino diferenciado, seja para aqueles que via-
jam em família, com os amigos ou sozinho. A biodi-
versidade dos mares proporciona um espetáculo de 
golfinhos e baleias que encanta os banhistas em di-
ferentes épocas do ano. 
E para os viajantes que gostam de se aventurar pela 
cultura e história da ilha, a Fazenda Engenho D’água, 
local histórico tombado pelo Iphan, concentra a 
antiga sede de um dos principais engenhos de cana-
de-açúcar do litoral paulista. Já no Centro Cultural 
Waldemar Belisário, os visitantes podem ter contato 
com réplicas de navios naufragados e as lendas sobre 
tesouros e piratas que percorrem o imaginário do 
arquipélago, além de conferir diferentes exposições 
itinerantes. 
São 14 comunidades tradicionais que vivem no en-
torno da ilha e são essenciais para a preservação 

dos saberes e da cultura caiçara, principalmente nas 
praias de Castelhanos e Bonete, onde vivem da pesca 
e do Turismo. 
As agências de receptivo dispõem de uma série de 
passeios, como off road ou por terra e mar para Cas-
telhanos, passeios de barco para o Bonete, passeios 
privativos de lanchas para praias sem acesso a car-
ros e passeios de escuna. 
Quando o assunto é retomada, Ilhabela já está pre-
parada. Realizou o retorno presencial da Semana 
Internacional de Vela de Ilhabela e o 26º Festival do 
Camarão, ambos com sucesso de público. A agenda 
de entretenimento para os próximos meses também 
está recheada de eventos: Boteco Cultural, Ilhabela 
Bird Week, festivais de música, Abertura da Tempo-
rada de Mar e Mergulho, entre outros. Isso sem con-
tar que o destino se tornou um paraíso do anywhere 
office durante a pandemia, atraindo muitas pessoas 
que desejaram fazer uma quarentena em meio ao 
paraíso.
A expectativa é recuperar o fluxo turístico, com ocu-
pação hoteleira média em 80%, alcançada na última 
temporada e próxima aos 100%, como era habitual 
antes da pandemia. Apesar de todos os desafios co-
locados pela covid-19, Ilhabela está se reinventando 
e retomando com sucesso o que faz de melhor: pro-
porcionar férias completas e inesquecíveis. n

ILHABELA: O PARAÍSO DO 
ECOTURISMO TE ESPERA
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DIOGO ELIAS 1
LATAM BRASIL

Diogo Elias veio da Latam Cargo (e antes disso 
teve experiências no Magazine Luiza e no Itaú) e 
chegou na área comercial e de Marketing da Latam 
em meio a um furacão: pandemia, chapter 11 e um 
departamento distante do trade. Quem apostou 
que ele não se adaptaria se enganou e, além de ter 
restruturado a área, mostra circulação objetiva e 
transparente com os players de distribuição e uma 
ótima dobradinha com um renovado Jerome Cadier.

EDUARDO BERNARDES
GOL LINHAS AÉREAS

Homem forte da Gol Linhas Aéreas há duas décadas 
(desde sua fundação), Edu Bernardes encarou mais uma 
grande crise (a da pandemia) com decisões difíceis, mas 
bem transparentes, com reportes mensais ao mercado 
e diálogo constante com o setor. Depois de uma crise 
dentro da crise evolvendo migrações tecnológicas, ele 
promete uma empresa com melhorias nos processos, 
malha doméstica recuperada e um internacional que 
começa a se desenhar a partir de novembro. É grande a 
expectativa em relação à parceria, inclusive comercial, 
com a American Airlines.

2

AVIAÇÃO NACIONAL EM ORDEM 
ALFABÉTICA 
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JEROME CADIER 3
LATAM BRASIL

Aviões no chão, pedido de recuperação judicial nos 
Estados Unidos, negociações tensas com sindicatos, 
reestruturação da área de Vendas e Marketing e tudo 
isso no meio de uma pandemia. Tempestade perfeita 
para que a liderança de Jerome Cadier ficasse mais 
evidenciada, fortalecida e até mais agressiva no 
mercado. Um novo Jerome ou apenas o mesmo 
potencializado pelo cenário altamente desafiador? 
Bem-vindo à luta.

JOHN RODGERSON
AZUL LINHAS AÉREAS

O CEO da Azul Linhas Aéreas, desde o começo, 
enfrentou a crise de frente, com pitadas de ousadia e 
as provocações, ao mercado e aos concorrentes, que 
são sua marca. A Azul quer voar para todo o Brasil, 
criar novas rotas e mercados e desbravar o país 
continente. E tem conseguido, graças à liderança de 
John Rodgerson, que chega ao fim de 2021 com uma 
malha doméstica robusta e comparável aos melhores 
momentos pré-pandemia.

4

AVIAÇÃO NACIONAL EM ORDEM 
ALFABÉTICA 
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PAULO KAKINOFF 5
GOL LINHAS AÉREAS

Como todos os líderes de aviação, a vida de Paulo 
Kakinoff também não tem sido fácil durante a pandemia, 
mas a empresa tem conseguido responder rapidamente 
ao mercado, já alcançando no final de 2021 uma malha 
doméstica bem robusta. No internacional, o projeto mais 
ousado foi anunciado em setembro, com a parceria 
estratégica com a American Airlines. “Acreditamos 
que isso fortalecerá ainda mais a presença da Gol nos 
mercados internacionais, acelerará nosso crescimento 
de longo prazo e maximizará o valor para nossos 
acionistas. Também, ratifica a confiança no crescimento 
da companhia conforme a economia se reabre e a 
demanda por viagens aumenta”, declarou Kakinoff à 
época do anúncio.

SIDNEI PIVA
GRUPO ITAPEMIRIM

Fundar uma empresa aérea no meio de uma 
pandemia? Pois foi o que fez o CEO do Grupo 
Itapemirim, Sidnei Piva. A ITA Transportes 
Aéreos começou a voar no meio do ano, 
com novos diretores e um plano ousado de 
operação, que inclui ligações internacionais 
em 2023 e sinergia intermodal entre aéreo e 
rodoviário. Bem-vindo à aviação, Sidnei.

6

AVIAÇÃO NACIONAL EM ORDEM 
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ALEXANDRE CAVALCANTI 7
AMERICAN AIRLINES

Alexandre Cavalcanti, novo no cargo de número 
um da AA no Brasil, assumiu pouco antes do início 
da pandemia, cortou voos e pessoal, mas agora já 
respira mais aliviado com a retomada, quando deve 
chegar aos 38 voos semanais entre o Brasil e os 
Estados Unidos. Acessível, Cavalcanti acredita no 
mercado brasileiro, com pés no chão e olhos nas 
oportunidades, incluindo as que virão do acordo com 
a Gol Linhas Aéreas.

ANNETTE TAEUBER
LUFTHANSA/SWISS

A executiva comemorou a sorte (ou inteligência) 
de comandar a companhia aérea do primeiro 
destino a ser reaberto para os brasileiros na 
Europa. A Swiss e a Suíça serviram de exemplo 
para os demais países, e Anette Taeuber soube 
comunicar bem ao trade e clientes as regras 
de entrada, incluindo a Alemanha dias depois. 
Agora, é pensar em retomada e novos projetos 
para o grupo, já a partir de novembro.

8
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BRUNA FREITAS 9
AEROMEXICO

Mais uma companhia aérea que teve de lidar com 
pandemia e recuperação judicial ao mesmo tempo. 
Mas a política mexicana de portas abertas para 
o Turismo ajudou bastante, com a Aeromexico 
planejando aumento de frequências e voos 
para Cancun já no final deste ano. Bruna Freitas 
manteve-se próxima do mercado para sentir o 
pulso do aumento de oferta e estar alinhada com as 
necessidades dos operadores, agentes de viagens 
e demais players. E o resultado está compensando 
todo o trabalho dos últimos meses, tão desafiadores 
para toda a indústria.

CARLOS ANTUNES
COPA AIRLINES

Demorou, mas, com a reabertura do 
Panamá, a Copa Airlines voltou com tudo e 
já recuperou parte de sua malha no Brasil. 
Carlos Antunes manteve o trade informado e 
apoiado nesse momento e agora conta com 
os parceiros para uma retomada consistente 
para que o Hub das Américas volte a ser um 
dos preferidos dos brasileiros. E com voos de 
múltiplas cidades brasileiras.

10
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GONZALO ROMERO
11

AIR EUROPA
A Air Europa já anuncia aumento de voos do Brasil, 
com a reabertura da Espanha e demais países da 
Europa. A companhia manteve sua comunicação 
permanente com o trade, mesmo com as fronteiras 
fechadas, e comemorou a reabertura com mais voos, 
mais produtos e parcerias com o mercado. O diretor 
Gonzalo Romero esteve à frente das negociações de 
retomada, atendendo aos anseios e necessidades 
dos players do mercado e dos clientes, ávidos por 
voltar a voar para a Europa.

JACQUELINE CONRADO
UNITED AIRLINES

Jacqueline Conrado dirige a única companhia 
americana que manteve voos entre o Brasil e 
os Estados Unidos durante a pandemia e agora 
comanda a retomada com a expectativa da 
reabertura das fronteiras em novembro. O time 
da empresa no Brasil foi mantido quase que 
integralmente e está pronto para o reaquecimento 
de vendas e aumento dos voos, o que já vem 
ocorrendo, lentamente, mês a mês.

12
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JOSÉ ANTONIO COIMBRA
13

IBERIA/BRITISH AIRWAYS
A Iberia voltou primeiro com seus voos, com a 
reabertura da Espanha e outros países da Europa. 
A empresa refez rapidamente suas ligações com a 
América Latina, pois sabe da importância da região 
para seus negócios. José Antonio Coimbra comanda 
a companhia no Brasil e também a British Airways, 
que não deu tanta sorte e teve de conviver com os 
rígidos e às vezes complexos protocolos e restrições 
do governo britânico. Na semana passada, enfim, o 
Brasil saiu da lista vermelha do Reino Unido. 

MÁRIO CARVALHO
TAP

A companhia que mais tinha operações entre o Brasil 
e a Europa no pré-pandemia, foi ágil ao retomar 
parte dos voos para múltiplas cidades. E a demanda 
correspondeu. A empresa dirigida por Mário Carvalho 
também facilitou a vida dos passageiros brasileiros 
criando promoções de teste grátis de covid e 
novas ferramentas para fazer alterações ou buscar 
informações no site. Uma nova Tap será apresentada 
no pós-pandemia e o Brasil continua tendo papel 
importante e estratégico para a empresa.

14
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RENATO HAGOPIAN
15

QATAR AIRWAYS
A velha máxima das oportunidades na crise foi 
agarrada com unhas e dentes pela empresa árabe 
dirigida no Brasil por Renato Hagopian. A Qatar 
Airways focou no mercado brasileiro (a perna para 
a Argentina foi cancelada) e chegou ao segundo 
semestre de 2021 com dois voos diários entre São 
Paulo e Doha, com perspectivas de muitos negócios 
no próximo ano, já com olhos na realização da Copa 
do Mundo de 2022. Este ano o Aeroporto de Doha 
também passou a ser o mais movimentado do 
Oriente Médio, ultrapassando o de Dubai.

RODRIGO SIENRA
DELTA AIR LINES 

Rodrigo Sienra assumiu o posto de executivo número 
um da Delta Air Lines no Brasil durante a pandemia e de 
lá para cá tem apostado em mostrar ao trade todos os 
cuidados da empresa com o cliente, desde os processos 
de reserva até a experiência de aeroporto e de voo. A 
companhia já tem planos de aumentar as frequências 
para fevereiro, mas a reabertura em novembro das 
fronteiras pode acelerar essa retomada. Para voltar 
com força, Sienra diz contar com o apoio dos agentes 
de viagens, que continuam sendo fundamentais para o 
crescimento da companhia.

16
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ANA BISELLI AIDAR
17

RESORTS BRASIL
Os resorts foram os primeiros a apresentar sinais 
de melhoria na ocupação e nas tarifas. O Lazer 
está em alta e isso eles sabem fazer como poucos. 
Ana Biselli Aidar voltou a pensar em promoção e 
ações de marketing para seus associados, sem 
desgrudar os olhos de Brasília, com os diversos 
pleitos encaminhados pelo G-20 ou pelo segmento 
hoteleiro. As perspectivas são de um verão como há 
muito não se via e os resorts associados à Resorts 
Brasil saem na frente graças ao trabalho de Ana 
Biselli e equipe.

ALEXANDRE SAMPAIO
FBHA E CNC

Não teve uma luta da Hotelaria, do Turismo e do 
setor de Alimentação que não tivesse merecido um 
artigo, uma opinião, uma atenção ou uma investida 
mais forte em Brasília por parte de Alexandre 
Sampaio. Os projetos “Vai, Turismo”, da CNC, e “Não 
podemos parar”, da FBHA, tiveram empenho pessoal 
de Sampaio, que agora retomará os encontros 
presenciais da Câmara Empresarial de Turismo e as 
viagens pelo País para divulgar os pleitos do setor 
aos presidenciáveis de 2022.

18
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ANGELO SANCHES 
19

ANSEDITUR
A união é fundamental em diversos setores do 
Turismo e mais ainda nas centenas de municípios 
que podem trocar experiências e fazer parceria 
por um objetivo único: receber mais turistas e 
desenvolver essa indústria em suas regiões. 
Angelo Sanches Thurler deu novo gás à Anseditur, 
realizando encontros em Brasília e Recife, e 
mostrando a força do Turismo para localidades 
de todos os tamanhos. Secretário de Turismo de 
Canela, na Serra Gaúcha, ele vem de uma região que 
leva a sério o Turismo e colhe, há décadas, os frutos 
desse trabalho.

BRUNO WENDLING
FUNDTUR-MS E FORNATUR

O Mato Grosso do Sul é Pantanal, é Bonito, mas 
muito mais que isso, e Bruno Wendling conseguiu 
mostrar ao trade outros atrativos e nichos, como 
o esporte, o LGBT e as oportunidades de Mice 
no Estado. À frente do Fornatur, bastão que ele 
passou a Fabrício Amaral agora em outubro, 
Wendling foi a voz que uniu os secretários 
estaduais do Turismo e levou as mensagens 
certas ao governo, ao trade e parceiros da 
indústria. 

20
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CARLOS MELLES
21

SEBRAE
O Sebrae foi uma das entidades exemplares 
durante os quase dois anos de pandemia, não 
poupando esforços para auxiliar o micro, pequeno 
e médio empreendedor. Além de ferramentas, 
linha de crédito, treinamentos e pesquisas, o 
Sebrae participou ativamente de negociações 
com o governo para as medidas de auxílio aos 
empresários, incluindo o Turismo, e defendeu a 
vacinação como a solução para o setor retomar com 
consistência e segurança.

CLOVIS CASEMIRO
IGLTA

A política precisa cada vez mais abraçar e tocar no tema 
da diversidade, e os direitos dos cidadãos LGBTQIA+ 
estão entre os principais desafios. Pioneiro na luta 
por esses direitos no País, especialmente no Turismo, 
Clovis Casemiro, representante da IGLTA no Brasil, 
auxilia empresas, governos e profissionais a conhecer 
a causa e se tornarem mais inclusivos e produtivos. 
Com eventos, treinamentos, publicações e parcerias 
com outras entidades nacionais, como a Câmara LGBT, 
Casemiro é uma voz importante no trade também como 
conhecedor de produtos para esse segmento.

22
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EDUARDO SANOVICZ
23

ABEAR
Depois de passar 2020 vendo a luz do fim do 
túnel se distanciar e apagar, a Abear, presidida por 
Eduardo Sanovicz, ganhou fôlego em 2021 com 
a renovação da medida provisória que deu mais 
prazo para reembolsos e as regras de exceção da 
pandemia; com a volta gradual, mas consistente da 
malha aérea doméstica (atrapalhada pela segunda 
onda no começo desse ano) e com a reabertura das 
fronteiras que, lentamente, vai devolvendo os voos 
do Brasil para o mundo. Ainda há um longo caminho 
pela frente e novas e velhas lutas que com certeza 
terão a Abear à frente.

FÁTIMA FACURI
ABEOC BRASIL

A Abeoc, presidida por Fátima Facuri, além de 
outras entidades do setor de eventos, ganhou 
visibilidade na pandemia por conta da luta de 
medidas que garantissem a sobrevivência do setor, 
como as contidas no Perse. A Abeoc manteve-se 
ativa por vias digitais, uniu-se a outras entidades 
para sensibilizar o governo quanto à urgência 
em ajudar o setor de eventos e não se calou ao 
pleitear suas medidas, em diversas cartas abertas 
ao mercado e às autoridades.

24
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GILSON MACHADO
25

MINISTÉRIO DO TURISMO
O ministro assumiu a pasta no meio da 
pandemia, mas como estava à frente da Embratur 
anteriormente, não teve problemas de adaptação 
ao MTur. Sua presença no ministério, segundo 
players do mercado, acelerou alguns processos, 
pois Machado tem bom trânsito com os demais 
ministérios e órgãos federais e fala diretamente com 
o presidente Jair Bolsonaro a qualquer momento. 
Ainda como fato positivo, manteve boa parte da 
equipe à frente das secretarias do MTur.

JOSÉ ROBERTO TADROS
CNC

O presidente da CNC também tem sido incansável 
na luta pelas melhores condições para a retomada 
da economia brasileira, incluindo medidas a favor 
do Turismo. José Roberto Tadros defendeu da 
vacinação aos incentivos e programas de reparo do 
governo, se reuniu com ministros e lideranças em 
Brasília, e colocou toda a estrutura da confederação 
para trabalhar na recuperação dos setores. A CNC 
comemorou seus 75 anos em plena pandemia (em 
2020) e mostrando a força do comércio para a 
economia e o desenvolvimento do País.

26
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MAGDA NASSAR
27

ABAV NACIONAL
Magda Nassar disse que faria uma Abav Expo histórica 
e conseguiu. Levou o evento para o Ceará e manterá sua 
itinerância em 2022, com a realização em Pernambuco. 
Reuniu lideranças e agentes de viagens de todo o País, 
fornecedores e autoridades, imprensa e formadores de 
opinião, e provou que é possível realizar um encontro 
produtivo e com segurança em meio aos protocolos de 
saúde. Magda tem representado o Turismo em Brasília, 
junto com outras entidades, e não poupa elogios ao 
apoio do governo em algumas lutas, e também críticas 
à morosidade em outras questões, como na do IRRF 
sobre remessas ao Exterior. Com eleições no final do 
ano, ela garante que não vai continuar na entidade, mas 
abandonar um projeto tão vitorioso pela metade é um 
pecado, não é?

MARCO FERRAZ
CLIA BRASIL

Desde março de 2020 sofrendo com negociações para 
a retomada dos cruzeiros marítimos, Marco Ferraz 
conseguiu vitória há poucos dias, com a aprovação da 
temporada no Brasil. O exemplo do retorno no Exterior, 
o apoio das associadas, especialmente Costa e MSC 
Cruzeiros, e a seriedade da Clia em todo o mundo, 
além de seu empenho pessoal, foram fundamentais 
para convencer não apenas um, mas diversos órgãos 
do governo, alguns mais e outros menos simpáticos à 
causa. Agora, é mostrar o sucesso dessa temporada 
atípica (depois do cancelamento da anterior) e recuperar 
o segmento aos poucos, incluindo a ida de brasileiros 
para cruzeiros no Exterior.

28
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MARIANA ALDRIGUI
29

FECOMERCIOSP E USP
Mariana Aldrigui, com seu lado acadêmico 
aflorado, foi uma das melhores fontes de dados 
durante a pandemia, ajudando o setor a buscar um 
norte, em meio às inconstâncias e dinamismo do 
momento. Criou o Monitora Turismo, para mapear 
a recuperação e o déficit de empregos no Turismo, 
debateu os caminhos do setor na FecomercioSP e, 
na sala de aula, tem criado pontes para seus alunos 
conhecerem e ajudarem a indústria na prática, antes 
mesmo de saírem da universidade.

ORLANDO DE SOUZA
FOHB

O Fohb foi mais uma entidade que investiu 
em estudos e parcerias durante os difíceis 
meses de pandemia, com a divulgação 
de diversas pesquisas e indicadores e 
realização de eventos para os associados 
e o mercado. Orlando de Souza também 
integrou a luta do G20 em Brasília pelas 
medidas necessárias para salvar o setor, 
e não usou meias palavras ou dourou a 
pílula ao mostrar, em diversos artigos, a 
dura realidade da hotelaria durante a crise.
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ROBERTO NEDELCIU
31

BRAZTOA
Roberto Nedelciu se transformou em uma voz 
mais ativa durante a crise, prestando contas 
das ações da Braztoa, mostrando mensalmente 
índices de vendas das associadas, sem mascarar 
números e mostrando a difícil recuperação do 
segmento, dando entrevistas e participando de 
reuniões em Brasília, reivindicando as medidas de 
proteção ao Turismo. O caminho ainda é longo, 
especialmente no internacional, fortaleza de muitas 
operadoras associadas, mas o trabalho contínuo e 
o investimento em educação e parcerias também 
têm ajudado as operadoras a se planejar para os 
próximos meses.

SIMONE SCORSATO
BLTA

Se o luxo é um dos pilares para a 
retomada das viagens, a BLTA, mesmo 
com um número reduzido de associados, 
conseguiu ser uma das vozes desse 
segmento e mostrar números, relevância 
e participação ativa no setor. Simone 
Scorsato, CEO da associação, conseguiu 
se integrar às lutas da indústria e 
mostrar a força das Viagens de Luxo e 
como elas podem ser um dos motores da 
recuperação da economia do Turismo.

32
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TONI SANDO
33

UNEDESTINOS E SPCVB
Depois de atravessar o deserto causado pela 
pandemia (e ainda sentimos muita areia sob nossos 
pés), o Turismo precisa de união para uma retomada 
sólida e histórica. Para Toni Sando, o papel dos 
CVBs é fundamental, pois eles já estão olhando 
para os próximos anos, para a captação de eventos, 
para um novo desenho da indústria. Os CVBs não 
pararam durante a pandemia e já trabalham para 
que os eventos e as viagens voltem com tudo a 
partir de 2022. Toni Sando também foi reeleito 
este ano na presidência da Unedestinos, a União 
Nacional de CVBs e Entidades de Destinos.

VINICIUS LUMMERTZ
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ex-presidente da Embratur e ministro do Turismo, Lummertz 
tem colocado em prática no Estado de São Paulo novos 
modelos e inovações que apontam para o futuro da indústria. 
Lummertz sabe e propaga que o Turismo precisa estar 
integrado às demais decisões do governo e depende do 
acerto delas para seu desenvolvimento. São Paulo tem 
acertado bastante – da rapidez em produzir a Coronavac 
às medidas de retomada – e o Turismo se beneficia disso. 
Este ano, a secretaria passou a ser de Turismo e Viagens. 
“Turismo e Viagens é uma dimensão econômica e social 
que se molda e desenvolve a partir das peculiaridades de 
cada região. Turismo e Viagens não têm contra indicação: 
convivem bem com todas as demais vocações econômicas e 
perfil social dos destinos”, diz Lummertz.
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HARUMI BURSTIN
35

INTEEGRA
Quais os legados da pandemia? A tecnologia para 
eventos (presenciais, digitais e principalmente 
híbridos) é um deles. Com sua experiência de 
décadas em eventos e viagens corporativas, Harumi 
Burstin conseguiu levar para a Inteegra, com ajuda 
de um time afinado, as melhores soluções, novas 
ou aprimoradas, para o setor finalmente encarar 
a realização desses eventos com ferramentas e 
olhares adequados.

JACKSON ANDRADE
WOOBA

Soluções, soluções, soluções. A Wooba, 
de Jackson Andrade, usou o período da 
pandemia para aprimorar suas ferramentas, 
lançar novas soluções e transformar a 
própria empresa. Com 19 anos de mercado, 
a Wooba é uma das mais conhecidas 
empresas de tecnologia do Turismo 
brasileiro, atendendo agências de viagens 
de lazer e corporativas, consolidadoras, 
OTAs, companhias aéreas e operadoras, 
com todo tipo de... soluções tecnológicas.
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LUIS FERRINHO
37

OMNIBEES
Referência em tecnologia para o setor 
de Turismo e Hotelaria, na pandemia a 
Omnibees, presidida por Luis Ferrinho, 
também virou referência em divulgação e 
análise de dados setoriais (o que já fazia 
individualmente para seus clientes). 
E ainda lançou novas ferramentas e 
soluções, além de parcerias, como a 
recente com a HSystem, para integração 
de mais hotéis em todo o Brasil.

RAFFAELE CECERE
GRUPO R1

Raffaele Cecere foi incansável nessa pandemia, 
desde o dia 1. Hoje, além de continuar sendo uma 
das referências no segmento de eventos, Cecere é o 
profissional que todos procuram para saber o que vem 
por aí, qual a melhor solução para determinado tipo de 
evento, como torná-lo mais sustentável e interativo, 
entre outras indagações da nova era. Também foi um 
dos grandes advogados do setor para a retomada 
segura e consciente e apoiou, com sua R1, a retomada e 
a preparação para ela com diversas parcerias.
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TECNOLOGIA

SEGURO VIAGEM

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

VALERIA SOSKA
39

SAP CONCUR
A SAP Concur, liderada por Valeria Soska, se 
mostrou preparada para apoiar empresas 
e profissionais na volta aos escritórios e 
na busca por soluções diversas de gestão, 
ESG, Viagens, entre outras. Os eventos SAP 
Now também conseguiram manter, em alto 
nível, a proximidade com os clientes e ainda 
apresentar novidades e ferramentas para os 
meses de retomada e volta da economia – 
e viagens corporativas.

CELSO GUELFI
GTA

Novo site, novas ferramentas para os 
agentes de viagens, novos produtos, 
promoções mensais, muita informação 
atualizada sobre protocolos e 
procedimentos... a GTA investiu bastante 
em novidades nos últimos meses, e 
Celso Guelfi intensificou ainda mais uma 
das fortalezas da companhia de seguro 
viagem: a proximidade com o agente 
de viagens, via treinamentos, ligações e 
visitas, que agora estão retornando. 
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SEGURO VIAGEM EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

CLAUDIA BRITO
41

CORIS
A equipe comandada por Claudia Brito na Coris 
também não tem parado, adaptando os produtos 
ao novo cenários e intensificando a relação com os 
clientes do trade. Com a consolidação do seguro 
viagem como peça fundamental no planejamento 
de qualquer viagem, a Coris diversificou suas 
coberturas e produtos, esteve bem ativa nas redes 
sociais e na comunicação com agentes de viagens 
e mostrou-se ágil na resposta às demandas do 
mercado.

FEDERICO SIRI
UNIVERSAL ASSISTANCE

A empresa liderada por Federico Siri mudou de nome 
no final de 2020 e a partir daí, além da comunicação 
da nova marca, buscou educar os agentes de viagens 
sobre suas facilidades e diferenciais, para melhorar 
a qualidade da venda e do atendimento. Também 
lançou facilidades para o cliente, como o sistema de 
autogestão médica, e está confiante na retomada neste 
final de ano, com um 2022 de plena recuperação do 
setor. Hoje o seguro viagem é um dos produtos mais 
centrais do Turismo e não mais periférico, deixado para 
a última hora, e empresas como a Universal Assistance 
ajudaram a consolidar essa imagem.
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Cinco profissionais de agências de 
viagens de todo o Brasil, mulheres, 
empreendedoras, decidiram unir forças 
e trabalhar em prol do agenciamento 
de viagens. Em plena pandemia. O 
Integração Trade nasceu no meio da 
crise e é fruto da necessidade de união 
de forças para sobreviver, evoluir e 
ganhar espaço na indústria, fortalecendo 
o agente de viagens. Hoje mais 
organizado, o grupo vem aprimorando 
seu site, sua comunicação nas redes 
sociais e seu foco em treinamento e 
capacitação.

SILVIA 
JUNQUEIRA
INTEGRAÇÃO TRADE
E SFTUR VIAGENS

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

ANA PAULA
RAMAZZINI

PRISCILA 
ZARICHTA

43

INTEGRAÇÃO TRADE E 
ESTAÇÃO AMPARO

KARLA 
TANAKA
INTEGRAÇÃO TRADE 
E GIRO PELO MUNDO 
VIAGENS

GABRIELLA 
NEIVA
INTEGRAÇÃO TRADE 
E UBI VIAGENS

INTEGRAÇÃO TRADE 
E ZARI VIAGENS
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Mais um grupo de agentes de 
viagens que, olhando objetivos 
comuns, decide unir esforços e 
conhecimento para fortalecer, além 
da figura do consultor de viagens, 
o concorrido segmento de viagens 
de luxo. A troca de experiências 
e know-how e a organização em 
torno das exigências desse nicho 
com certeza tornam a indústria 
melhor e o papel do agente de 
viagens mais bem definido e 
valorizado.

LUIS
SASSI
TRAVEL DESIGNERS 
GROUP E FLAPTUR

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

CLAUDIA 
BERNARDO DANIELLE 

COLTRO

HUMBERTO 
MURAKAMI
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TRAVEL DESIGNERS 
GROUP E SIX VIAGENS TRAVEL DESIGNERS 

GROUP E COLTRO 
VIAGENS

TRAVEL DESIGNERS 
GROUP E GET OUT N 
ABOUT TRAVEL
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ADONAI ARRUDA FILHO 45
BWT

A BWT não é mais uma operadora. Seu presidente, 
Adonai Arruda Filho, adotou o modelo de empresa de 
inteligência de viagens. Essa inteligência passa pela 
construção do preço, características do mercado 
local e pela adequação dos produtos. Tudo com 
tecnologia e o know-how de dez anos da empresa, 
com escritórios em seis localidades brasileiras. Em 
outubro, segundo Adonai, as vendas já ultrapassam 
as de 2019.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

ALDO LEONE FILHO
AGAXTUR

Um dos mais ativos players da indústria, inquieto 
e provocador, Aldo Leone Filho se envolve desde 
em movimentos pelo Turismo, herdando a verve 
associativa do pai, até na produção de vídeos para 
as redes sociais da esposa, Patty Leone. Voltou a 
realizar o Shopping de Viagens Agaxtur este ano, 
reestruturou a empresa, que inclui franquias que 
eram Latam Travel, e mudou a sede do Jardim Europa 
para Osasco, em nome da praticidade e do novo 
cenário, que pede empresas mais ágeis e produtivas.
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ANA MARIA BERTO 47
ORINTER

A pandemia acelerou a consolidação da Orinter 
como uma das empresas preferidas pelos agentes 
de viagens. Ana Maria Berto e seu time estão sempre 
à frente em lançamento de produtos e parcerias, 
mostrando ainda aos agentes solidez nos negócios. 
A empresa retomou seus famtours, tem realizado 
diversas campanhas para os agentes, investiu em 
projetos sociais na pandemia e recentemente abriu a 
base Norte/Nordeste. O que Ana Maria Berto prepara 
para 2022? Melhor perguntar o que vem aí para 
novembro e dezembro...

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

ANA SANTANA
SCHULTZ OPERADORA

A Schultz vem reconquistando as 
vendas mês a mês e a reabertura de 
fronteiras na Europa abre também as 
portas para seus produtos para grupos 
menores no continente, tendo Portugal 
como base. Ana Santana esteve ativa e 
próxima dos agentes de viagens durante 
a pandemia e com a volta dos bons 
níveis de venda, tem investido em mais 
produtos na prateleira, recontratações e 
reforços em todo o País.
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ARNALDO FRANKEN 49
GRUPO ARBO

Veterano do Turismo, criador de marcas famosas 
do setor, Arnaldo Franken transformou a Diversa 
Turismo em nome conhecido e respeitado em 
pouquíssimo tempo. Investiu em profissionais 
respeitados e experientes, produtos diferenciados, 
atendimento aos agentes de viagens, tecnologia e 
na boa relação com o mercado que tem há décadas. 
Vem novidade por aí nos próximos dias. Dono de 
um grupo multimarcas no Turismo, Franken é o 
“senhor Oportunidades” e tem aproveitado todas na 
pandemia.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

BEATRIZ MOREMI
BRAFRIKA

Formada em Química, Beatriz Moremi 
transformou a vontade de viajar e conhecer 
suas raízes em uma nova carreira. Bia, como 
é conhecida, viu a luz das ideias se acender 
durante uma festa e montou uma agência de 
viagens que fomenta o afroturismo com passeios 
dentro e fora do Brasil. A Brafrika apresenta mais 
que a cultura de um povo, ela mostra também, 
em seus projetos, lugares que podem entrar na 
rota de destinos movimentados pelo Turismo. 
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CYNTHIA RODRIGUES 51
INTEREP

A Interep se destaca por ter agido rapidamente na 
gestão da crise e saiu na dianteira já nos primeiros 
dias de retomada. Cynthia Rodrigues, diretora da 
operadora, é responsável direta pelos resultados 
que já superam o período pré-pandemia. Uma das 
demonstrações de força da Interep é a ampliação 
da equipe em regiões-chaves como Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, além de contratações nas áreas 
de Atendimento e Produto. São quase 38 anos de 
uma empresa reconhecida pelo agente de viagens, 
tradição essa que faz a diferença em períodos 
desafiadores. 

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

DANIELLE MEIRELLES
FRT OPERADORA

"Muito me orgulha cada página do que escrevemos. 
Nunca sozinha, e sim com um time que acredita em um 
propósito em comum." Essa é a filosofia compartilhada 
pela CEO da FRT Operadora. Danielle Meirelles está 
conduzindo um projeto de expansão da empresa que 
nasceu no Sul do Brasil, mas gradualmente conquista 
outros territórios pelo País. Recentemente, inaugurou 
sua sétima filial, no Rio de Janeiro. "Tratamos cada 
pessoa e cada parceiro como um CPF, e não como um 
CNPJ. Isso faz muita diferença”, aponta Danielle.
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EDMAR MENDOZA 53
COPASTUR

“Este é um assunto para o Edmar Mendoza.” É 
uma das frases cada vez mais ditas na Copastur 
de um tempo para cá. E haja Edmar Mendoza para 
tanto desafio. O jovem executivo administra uma 
das maiores agências de viagens corporativas do 
País, além das frentes de lazer e de luxo, com muita 
competência. Além das importantes conquistas em 
termos de governança, seu trabalho se reflete na 
taxa de retenção profissional e nos consecutivos 
prêmios Great Place to Work e, recentemente, o selo 
BBB 4 estrelas, que classifica a Copastur como uma 
empresa de maturidade de gestão e qualidade de 
relacionamento com todos os colaboradores.  

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

FÁBIO MADER
CVC CORP

Mais de 1,5 mil profissionais têm o diretor Fábio Mader 
como liderança na CVC Corp. São 630 no B2B da CVC 
Corp e 880 na CVC Argentina, unidade que o executivo 
continua administrando mesmo após o surpreendente 
convite para que ele voltasse e implementasse a "nova 
RexturAdvance" no País. Fábio Mader tem bagagem cheia 
quando o assunto são experiências no Turismo, que o 
credencia para colocá-lo em um dos cargos de maior 
responsabilidade do setor em nível nacional. Ele agora está 
à frente de um grande projeto de unificar sistemas, marcas, 
e filosofia em um one stop shop para agentes de viagens.
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FLÁVIO LOURO 55
E-HTL

Em julho, quando algumas das empresas do Turismo 
nacional anunciavam os primeiros passos de uma 
lenta retomada, a E-HTL registrava o melhor mês 
de sua história em termos de geração de receitas e 
lucratividade. O resultado pode ser atribuído ao zelo 
que o diretor geral Flávio Louro tem com a operadora 
de 17 anos. Sem nunca soltar as mãos dos agentes 
de viagens, Louro está em busca constante de 
dar suporte e oportunidades a seus parceiros 
exclusivos. Aliás, Flávio Louro sabe dialogar como 
poucos com as duas pontas e não à toa consegue 
condições especiais com alguns dos principais 
fornecedores da indústria.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

INÊS MELO
UNAV E STANFER TURISMO

Inês Melo é nome de referência do agenciamento 
de viagens do Brasil. Pelos fornecedores é 
reconhecidamente uma grande vendedora e, pelos pares 
agentes é uma inspiração em consultoria, excelência 
e gestão. Inês, da Stanfer, é uma das idealizadoras 
da União Nacional dos Agentes de Viagens, a Unav, 
que está em busca de distinguir sua imagem de uma 
associação para se transformar em uma empresa 
estruturada em um modelo ganha-ganha: Unav, agentes 
membros e fornecedores saem contentes. O desafio é 
manter essa essência em um ambiente participativo e 
democrático.
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JACQUELINE DALLAL 57
BE HAPPY VIAGENS

Poucos entendem as responsabilidades de um 
agente de viagens como Jacqueline Dallal. No 
comando da Be Happy Viagens, ela sabe fazer seu 
papel de consultoria e entende que emitir e reservar 
é atividade secundária. Por isso a consultora 
trabalha roteiros sob medida e tem uma taxa de 
fidelização alta de seus clientes. Não à toa Jacque 
Dallal é reconhecida pelos principais fornecedores 
do Turismo como uma das melhores profissionais 
do Brasil. O resultado? Em plena pandemia, a Be 
Happy vive seu melhor momento em 25 anos
de história.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

JUAREZ NETO
GRUPO ANCORADOURO

O adolescente que era visto diariamente na sede da 
Ancoradouro cresceu e se tornou um empresário de 
ponta, mas ainda é Juzinho. Não abandona o apelido 
porque ele demonstra o que o Juarez Cintra Neto é: um 
gestor acessível em todos os escalões do grupo. E o 
Grupo Ancoradouro é a síntese de seu líder. É presença 
costumeira nos rankings dos fornecedores como uma 
das maiores vendedoras e nos planos dos agentes, que 
veem o grupo de Campinas (SP) como uma empresa 
sólida, confiável e parceira.
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JUSSARA PELLICANO 59
SISTERWAVE

Quem encoraja mulheres a viajarem com mais 
liberdade e autonomia tem de ser obrigatoriamente 
uma pessoa livre, autônoma, empoderada. Jussara 
Pellicano é a CEO e fundadora da Sisterwave, 
comunidade de apoio para a mulher viajante. A 
designer e empreendedora recebeu da OMT o prêmio 
máximo da 3ª Competição Global de Startups 
da entidade na categoria de equidade de gênero. 
“Acreditamos que unindo o poder da tecnologia e 
poder da sororidade podemos dar mais liberdade e 
autonomia tanto para a mulher viajante, quanto para 
a moradora local", afirma.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

LEONEL ANDRADE
CVC CORP

O CEO Leonel Andrade entendeu bem a missão da 
CVC Corp assim que assumiu a empresa. Ele busca 
entregar o melhor do mundo financeiro e da fidelização, 
nos quais atuava, com o do Turismo, aonde chegou 
por cima, logo na líder do setor. No turbilhão da maior 
crise da indústria, o desafio é grande, mas Andrade 
não parece temê-lo, afinal são 33 anos como gestor 
de pessoas. Gente, aliás, é um dos principais focos de 
sua liderança. "Aproximar as pessoas e seus sonhos 
é o nosso propósito, e um reconhecimento desses 
nos torna cada vez mais motivados para eternizar 
memórias", disse ele, na comemoração da nomeação de 
profissionais e empresas CVC Corp no prêmio Melhores 
do Turismo PANROTAS ELO.
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LIVIA SÁ 61
GO AGENTES

A agente de viagens Lívia Sá é uma encorajadora da 
classe. A criadora dos cursos profissionalizantes Go 
Agentes não só mostra que é possível se diferenciar 
e encarar um mercado tão competitivo, como mostra 
as ferramentas para que isso aconteça. Aproveitar 
o melhor das operadoras, mas não só depender 
delas, é um dos caminhos. "A diferenciação e a 
competitividade vêm quando o agente usa realmente 
toda sua autoridade de contato, de pesquisa, da 
exploração de opções alternativas, e monta uma 
viagem que esse cliente não teria expertise, tempo 
e capacidade de fazer pelo on-line", é o que orienta 
Lívia em sua vitrine de cursos.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

LUCIA BENTZ
ABAV-RS E ASA NORTE VIAGENS 

Cheia de esperança no futuro do papel do agente 
de viagens desde antes da pandemia, Lúcia Bentz, 
presidente da Abav-RS e sócia-proprietária da Asa 
Norte Viagens, acredita que a crise fortalece a atividade 
profissional. O verdadeiro consultor, em sua visão, tem 
o papel de informar, fazer valer cada real investido pelo 
cliente naquele sonho que ele está realizando. Lúcia é 
apoiadora das vivências e da capacitação profissional 
como método de elevar o nível do agenciamento em 
seu Estado e no País. No primeiro semestre deste ano, 
ela liderou uma campanha em que buscava mostrar 
ao governo que queremos, sim, a segurança da vacina, 
mas não como condição única de viajar. Agora, com a 
vacinação em estágio avançado, o caminho ficou ainda 
mais livre para o desempenho dos bons profissionais. 
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MARCELO COHEN 63
BELVITUR

Quem para Marcelo Cohen? O empresário mineiro, 
vencedor de dois prêmios MELHORES DO TURISMO 
PANROTAS ELO em 2021, não se cansa de surpreender 
o mercado, com tacadas que se provam certeiras dentro 
e fora do Turismo. Sobre a mais recente, aliás, pairam 
o que talvez sejam as expectativas do ano. Cohen está 
prestes a assumir a liderança do Grupo Flytour, para onde 
pretende levar um plano mais robusto para o Turismo, 
envolvendo outras empresas que serão anunciados em 
breve. A indústria do Turismo não é para amadores, e 
Cohen definitivamente não é um deles.  Só para a Belvitur 
ele prevê um crescimento em torno de 25% em relação a 
2019, no que chama de uma retomada vertical. "Estamos 
convictos de que aqueles que souberam fazer o dever de 
casa na pandemia deverão colher os frutos daqui
em diante."

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

MARCELO LINHARES
ONFLY

Analítico, energético, expert em dados, resiliente, 
focado em resultados e criativo. É assim que Marcelo 
Linhares se define como profissional. Fato é que sua 
startup, Onfly, vem recebendo o reconhecimento de 
vários importantes profissionais da indústria e levou 
o prêmio de empresa mais produtiva na lista de 100 
OpenStartups em que a eleição é definida pelos 
próprios clientes. A Onfly é feita para que empresas 
e funcionários façam reservas de voos e locação de 
carros de forma on-line, trabalhando a gestão de 
reembolsos e de viagens em uma única plataforma.
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MARINA GOUVÊA 65
PRIMETOUR

A Primetour é uma das referências nacionais 
em programas de consultores de viagens 
independentes, no segmento de luxo. A operadora 
de 32 anos tem a liderança de sua fundadora, 
Marina Gouvêa, que por sua vez é uma das grandes 
referências do País em viagens de luxo e já mudou 
a vida de muitos profissionais freelancers ou 
pequenos e médios empreendedores no País com 
a estrutura, expertise e capacitação de gestão e 
produtos de alto padrão.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

MAX OLIVEIRA
MAXMILHAS

Nos aeroportos, na televisão, nas mídias 
sociais, nos bilhetes emitidos. A MaxMilhas 
tem apresentado crescimento expressivo nos 
últimos anos graças ao esforço de seu fundador 
Max Oliveira, que criou a empresa com o intuito 
de democratizar o acesso a viagens. Com a 
filosofia de "criar algo evolucionário todos os 
dias", Max Oliveira comanda uma equipe de 300 
funcionários e, atraindo atenção do mercado, não 
dá pistas de que suas ambições vão se diluir tão 
cedo. Aliás, há poucas semanas a MaxMilhas 
anunciou a compra da Lance Hotéis, ingressando 
oficialmente no setor hoteleiro.
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NATÁLIA ABREU 67
WEE TRAVEL

"A Wee Travel nasce de um momento de pandemia, 
em que o Turismo não poderia estar sofrendo mais, 
mas enxergamos grande oportunidade de trazer 
consultores com muita experiência e uma estrutura 
que só nós podemos fazer." É assim que Natália 
Abreu aposta nesta empresa que já nasce fazendo 
efeito. A fundadora da startup investe forte em 
tecnologia e marketing, em um app facilitador da 
vida do agente de viagens e do cliente, "que vai ter 
todas as informações no tempo certo".

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

RONNIE CORRÊA
ABREUTUR

"O cara" da Abreutur no Brasil é Ronnie Corrêa, 
que deixou a operadora pronta para a retomada 
internacional, mas sem abrir mão de usar sua 
estrutura e investir em destinos domésticos 
quando essa era a única opção disponível. Os 
resultados estão aparecendo, a Abreu já vende em 
níveis de 2019 e Ronnie Corrêa acredita que saltos 
ainda maiores serão alcançados com a abertura 
dos Estados Unidos. Opinião de quem tem mais 
de 25 anos de casa tem de ser respeitada.   
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SOLANGE BARBOSA
69

ROTA DA LIBERDADE
A Rota da Liberdade, que apresenta a influência 
da cultura africana na construção da região hoje 
conhecida como Vale do Paraíba, no interior 
paulista, foi o que deu notoriedade ao trabalho 
desenvolvido por Solange Barbosa. Por meio desse 
projeto, Solange, além de apresentar a influência 
da cultura negra, foi convidada pela Unesco para 
ser consultora e desenvolver um guia metodológico 
sobre a memória da região. Ela também foi indicada 
recentemente ao prêmio Global Shakers como uma 
das 40 líderes do Turismo responsável no mundo. 

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

SYLVIO FERRAZ
CVC CORP

O melhor profissional de operadora de 
Turismo não poderia ficar de fora dessa lista. 
Os fornecedores apontaram Sylvio Ferraz 
como a referência nacional no MELHORES DO 
TURISMO PANROTAS ELO 2021. Reconhecido 
por sua seriedade, profissionalismo e liderança, 
Sylvio Ferraz organiza com destreza a prateleira 
de produtos da CVC Corp em um momento 
em que as negociações com os destinos e 
fornecedores certos nunca foi tão importante.
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TANIA NERES 71
SALVATUR VIAGENS E
COLETIVO AFROTURISMO

Há mais de 30 anos atuando no Turismo - 14 
deles em Salvador -, Tania Neres é um elo de 
conexão entre as iniciativas que defendem e 
lutam pela evolução do Turismo afrocentrado no 
Brasil. A supervisora sênior do grupo Salvatur 
Viagens além de conectar projetos similares é 
uma embaixadora das iniciativas que exaltam a 
participação do empresário e do viajante negro 
no segmento.

DISTRIBUIÇÃO EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

THIAGO CUENCAS
VIAGENS & CIA.

No primeiro grande evento do Turismo de luxo das 
Américas após a paralisação, a ILTM North America, 
Thiago Cuencas era nome frequenta na boca dos 
fornecedores, ainda que aquela não fosse uma feira para 
compradores brasileiros. O fundador e CEO da Viagens 
& Cia faz por merecer. Em plena pandemia, se tornou 
um case na venda de Maldivas quando o internacional 
estava praticamente parado no Brasil. Não obstante, 
criou campanhas de estímulo técnico e emocional dos 
agentes de viagens, que veem a operadora como uma 
parceira fiel no segmento de alto padrão.
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TOMÁS PEREZ
73

TERESA PEREZ TOURS
Uma das maiores referências nacionais nas viagens de luxo, 
Tomás Perez está entre os nomes que mais apareceram 
em 2021 com ações que provavelmente farão o empresário 
continuar em voga nos anos seguintes.  Perez não só fez um 
trabalho de contenção de crise na Teresa Perez Tours como 
também saiu de sua zona de conforto: em parceria com a LTN, 
criou uma TMC focada no viajante C-Level e, não satisfeito, 
prepara a abertura de uma holding com uma empresa de 
tecnologia e uma estrutura para agentes de viagens associados, 
a nova Embark Beyond Brasil. Perez está de olho em atender 
todas as etapas da jornada do viajante de alto poder aquisitivo 
no País. Expertise com este público é o que não falta.

DISTRIBUIÇÃO

HOTELARIA

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

ALEXANDRE ZUBARAN
ENJOY HOTÉIS E WAM HOTÉIS

A Enjoy Hotéis e Resorts ganha cada vez mais 
prestígio no mercado muito por conta da liderança 
de Alexandre Zubaran à frente da empresa. Afinal, 
não é tarefa simples anunciar, em plena pandemia, a 
abertura do maior resort do Brasil. Pois esse é o título 
do Solar da Águas Park Resort, em Olímpia, que desde 
2 de setembro vem atraindo a atenção do mercado 
pelos investimentos em parceria com o WAM Group. 
"Algumas empresas oferecem promessas, nós 
entregamos expertise", é o mote da companhia.
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ANTONIETTA VARLESE
75

ACCOR
Antonietta Varlese sintetiza o quanto a diversidade 
traz eficiência para dentro de uma empresa. 
Entre outros atributos, a executiva é líder de 
Responsabilidade Social em uma Accor que lidera 
no Brasil e, portanto, mostra com resultados a 
importância de incluir e enriquecer o diálogo 
com cabeças e vivências diferentes no ambiente 
corporativo. Se a Accor tem diretrizes definidas 
para profissionais e clientes LGBTQIA+, se a Accor é 
inclusiva em termos sociais e de classe no Brasil, é 
devido ao olhar atento de Antonietta.

HOTELARIA EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

CHIEKO AOKI
BLUE TREE HOTELS

A fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels é um 
dos grandes exemplos de empreendedorismo do País. 
Chieko Aoki é incansável mesmo em um momento de 
pandemia, durante o qual manteve forte sua figura de 
líder. "Fomos pegos de surpresa e vivemos uma fase 
conturbada, mas, como mostra a história, nas piores 
crises, ressurge também o sentimento humano, a 
espiritualidade, triunfando sobre o caos, viabilizando 
melhores condições possíveis para todos que precisam 
de ajuda", avalia Chieko, que coleciona mais uma 
nomeação na lista dos Poderosos do Turismo.
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GUILHERME PAULUS
77

SAINT ANDREWS GRAMADO
Ele fez de novo. Uma das figuras icônicas e pioneiras 
do Turismo brasileiro, Guilherme Paulus, além de 
ter aberto caminho para o que a indústria é hoje, se 
especializou em criar grandes marcas e produtos e, 
no timing correto, desapegar e capitalizar o negócio, 
repassando-o a novos investidores. Depois de CVC 
e Carlyle, de Webjet e Gol, Paulus agora vendeu a 
GJP Hotels & Resorts em um momento em que a 
hotelaria começa a sair dos efeitos da pandemia. 
Paulus poderia estar aposentado em qualquer lugar 
do mundo, mas não duvide: ele fará outras vezes.

HOTELARIA EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

HEBER GARRIDO
HOT BEACH PARQUE E RESORTS

Figura muito conhecida no mercado, Heber Garrido 
está há um ano no Hot Beach Parque & Resorts 
e não precisa fazer as contas para saber que o 
período em que ele assumiu a posição de CMO foi 
extremamente desafiador. Quem o conhece sabe, 
entretanto, que os desafios são o combustível deste 
executivo que agora trabalha em um dos destinos 
turísticos que mais se desenvolvem na atualidade. 
"Muita transformação, realização e aprendizado", é 
como Heber Garrido descreve este ano como CMO 
do Hot Beach.
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KAREN SCHMIDT
BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

Não há pergunta sobre o BWH Hotel Group sobre 
as quais Karen Schmidt não tenha resposta. E boa 
profissional é assim: tem de estar engajada em todos 
os níveis com a empresa em que trabalha. Tanto que 
Karen Schmidt foi promovida a diretora associada da 
Best Western. Com muito talento, carisma e acima de 
tudo carinho e dedicação com a marca, a equipe e as 
lideranças internacionais. Foi de um desses líderes 
que veio o reconhecimento: "os resultados de vendas e 
o empenho da executiva no escritório do Brasil foram 
determinantes para sua promoção."

79
HOTELARIA EM ORDEM 

ALFABÉTICA 

MARCO ANTONIO OLIVA
CLUB MED

Perfeccionismo não é defeito, é meta. Marco Oliva 
acredita que todo trabalho deve, sim, ser perfeito, 
mas entende que nenhum projeto já nasce assim. "É 
preciso aperfeiçoar. Nesses tantos anos trabalhando no 
segmento de Turismo e entregando o melhor para os 
clientes, posso citar que existem muitas etapas e níveis 
para chegar ao perfeito. É preciso estar atento a tudo, a 
pessoas, a processos, a resultados", afirma o executivo, 
uma das referências do Club Med Brasil e um entusiasta 
em extrair o maior talento dos profissionais de sua 
equipe. Concluo então que o perfeccionismo não é um 
defeito. É um dever."
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THOMAS DUBAERE
81

ACCOR
A Accor está em constante transformação para 
manter sua posição de liderança no Brasil e o belga 
Thomas Dubaere incorpora perfeitamente esse 
espírito que a empresa demanda de seus líderes. 
São mais de 400 hotéis sob a responsabilidade 
do diretor América do Sul, dos quais mais de 300 
no Brasil. Uma das ideias que Dubaere já põe 
em prática é a transformação dos hotéis pós-
pandemia como locais para múltiplos propósitos, no 
crescimento do lazer, no desejo de viajar crescente 
do sul-americano e na hotelaria como coração da 
jornada.

HOTELARIA EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

WELLINGTON MELLO
HOTEL UNIQUE

"O luxo, em sua maioria, é feito pela periferia. A enorme 
parte dos garçons, cozinheiros, manobristas, vendedores 
das lojas de luxo, faxineiros, não vive essa realidade 
no seu dia a dia, mas precisam estar todos preparados 
para oferecê-la de forma impecável." Wellington Melo 
emocionou e ensinou ao contar sua trajetória para a 
Revista PANROTAS neste ano. Quem começou como 
garçom e se tornou diretor geral de um dos hotéis mais 
prestigiados do Brasil tem de ser ouvido, respeitado, tem 
de ser fonte de inspiração. Merece capa e muito mais. É 
sem dúvida um poderoso do Turismo. E da vida.
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www.forumpanrotas.com.br
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BRUNO REIS
83

EMPROTUR (RN)
#VaiLaeFaz. Tem gente que faz parecer simples. 
Bruno Reis, da Emprotur, é um desses profissionais. 
O Turismo do Rio Grande do Norte está sentindo 
os resultados do talento deste profissional, que 
levou sua expertise da Embratur, do RioGaleão e de 
outros trabalhos para os produtos potiguares. Agora 
o plano é um consórcio no Nordeste, com a força 
necessária entre os Estados da região. "Sempre 
defendi que os potenciais turísticos do Nordeste 
têm força para se posicionar no mercado turístico 
nacional e internacional. A iniciativa não é nova, 
entretanto dessa vez será feita com seriedade e 
profissionalismo."

DESTINOS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

LUCIANE LEITE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO DE ILHABELA

Destinos de praias paulistas costumam ser vendidos 
diretamente para moradores das cidades próximas, mas 
Ilhabela vem ganhando cada vez mais notoriedade da 
venda via trade. Muito disso se deve à abordagem, à 
expertise e à dedicação de Luciane Leite. A secretária de 
Desenvolvimento Econômico e do Turismo é reconhecida 
por "saber fazer". Ilhabela é hoje um dos 65 Destinos 
Indutores do Turismo Brasileiro. Além de ter resgatado a 
marca "Ilhabela Capital Nacional da Vela", e se esforçado 
para organizar produtos como a Observação de Baleias 
e Golfinhos, Luciane ocupou os hotéis do arquipélago 
atraindo profissionais remotos com a campanha de 
“anywhere office”, o upgrade do trabalho remoto. 
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ADRIAN URSILLI
85

MSC CRUZEIROS
A MSC Cruzeiros não abre mão do Brasil, apesar 
das dificuldades que o País impõe às companhias 
do segmento. São os bons resultados apresentados 
pelo escritório nacional, sob a liderança de Adrian 
Ursilli, que fazem a companhia persistir. A MSC 
Cruzeiros enfrentou um 2020 tempestuoso pelas 
óbvias razões da pandemia. Brigou até os 45 do 
segundo tempo para conseguir navegar no Brasil, 
fez o possível para mostrar que seus protocolos 
líderes na indústria eram o suficiente para 
navegações seguras em nosso litoral. Neste ano, 
porém, o caminho está livre para a empresa dirigida 
por Ursilli fazer o que sabe de melhor: proporcionar 
experiências inesquecíveis em alto-mar. 

CRUZEIROS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

DARIO RUSTICO
COSTA CRUZEIROS

Dario Rustico deixou a casa (ou os navios?) pronta para 
a retomada no Brasil, que demorou, mas chegou. O 
presidente executivo da Costa Cruzeiros para América 
do Sul e Central travou uma batalha que perdura desde 
o ano passado, com as autoridades brasileiras, para 
poder colocar "a Itália flutuate" de seus navios nos 
mares daqui. "O trabalho foi árduo, mas o resultado será 
um produto seguro, sem perder a essência de oferecer 
o melhor em conforto, diversão e relaxamento, com 
preços imbatíveis", diz o italiano.
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ESTELA FARINA
87

NORWEGIAN CRUISE LINE (NCL)
Com muita competência, carisma e cultivando bons 
relacionamentos, Estela Farina faz a Norwegian Cruise 
Line ser a grande empresa que é no Brasil. Ela veste a 
camisa da NCL e não foram poucas as vezes que esse 
reconhecimento veio de líderes internacionais, como 
do próprio presidente Harry Sommer. Estela sempre 
traz bons conselhos para transformar agentes de 
viagens em especialistas em cruzeiros e também tem 
muito conhecimento a transmitir aos funcionários que 
com ela trabalha, trabalham na NCL.

CRUZEIROS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

RICARDO AMARAL
R11 TRAVEL

Ricardo Amaral entende de agentes de viagens como 
poucos fornecedores. Em maio de 2020, quando o pior 
da pandemia ainda nos esperava, o CEO da R11 Travel 
investiu dinheiro em algumas de suas parceiras para 
ajudá-las na retomada no cenário de pós-pandemia. 
Quem não acredita de verdade na atividade jamais 
faria um anúncio desta natureza. "O sucesso do 
mercado de cruzeiros e o Turismo em geral é algo que 
dou como certo”, afirmou à época. Amaral está sempre 
de olho nas oportunidades que os agentes podem ter 
no mundo dos cruzeiros, principalmente nas empresas 
do Grupo Royal Caribbean, cujos produtos ele distribui 
exclusivamente no País.
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BRUNO LASANSKY
89

LOCALIZA
Bruno Lasansky é um entusiasta da filosofia de trabalho 
da Localiza, e quando o profissional acredita no que 
faz, os resultados são consequência. "O futuro da 
mobilidade é construído por meio de uma equipe de alta 
performance e uma cultura que fortalece a paixão pelo 
cliente, gente que inspira e transforma", diz o executivo 
sobre a equipe que com ele trabalha. Não à toa 
Lasansky se tornou CEO da companhia, e neste papel 
pretende se dedicar com ousadia e protagonismo para 
construir um futuro de mobilidade sustentável e buscar 
novos patamares para a empresa.

MOBILIDADE

PARQUES TEMÁTICOS

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

CINTHIA DOUGLAS
DISNEY DESTINATIONS

Cinthia Douglas tem um papel fundamental para 
mostrar aos brasileiros amantes de Disney que “a magia 
não parou”. Não só ao consumidor como também 
ao trade. A Disney Destinations continuou investindo 
nos agentes de viagens mesmo com as fronteiras dos 
Estados Unidos fechadas. Criou um Instagram e um 
novo portal totalmente em português, dedicado aos 
profissionais, com todas as ferramentas possíveis para 
auxiliá-los. Agora, com as fronteiras prestes a reabrir, a 
diretora de Vendas e Marketing para a América Latina e 
sua equipe colhem os frutos da confiança depositada. O 
profissional obviamente sente esse olhar atento.
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GABRIELLA CAVALHEIRO 91
UNIVERSAL ORLANDO

Se o brasileiro está ansioso para viajar aos Estados 
Unidos, imagina a diretora de Desenvolvimento de 
Negócios da Universal Orlando Resorts na América 
Latina. Gabriella Cavalheiro está há mais de seis 
anos na empresa e se destaca pelo tanto que 
conhece sobre seus produtos e os caminhos que 
os agentes de viagens e operadores têm de tomar 
para serem experts em Universal. Sempre disposta a 
atender os parceiros e ao lado deles evoluir.

PARQUES TEMÁTICOS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

MURILO PASCOAL
SINDEPAT E BEACH PARK

O trabalho de Murilo Pascoal à frente Beach Park é 
notório. Em sua gestão, o complexo está em constante 
evolução para entregar diversão aos visitantes e muita 
venda ao trade. Na pandemia, o Beach Park colocou 
rapidamente medidas em práticas de contenção de 
crise e sua reabertura foi gradual e com protocolos 
que não são de simples fachada. Funcionários bem 
treinados, cordiais e sorridentes são a marca do serviço 
do Beach Park sob o comando do também presidente 
do Conselho do Sistema Integrado de Parques e 
Atrações Turísticas (Sindepat).
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JERUSA HARA
93

ABAV EXPO
Ela fez acontecer. Jerusa Hara novamente "levantou" 
um evento. Organizado, protocolado e emocionante 
são alguns entre os vários adjetivos positivos que 
podem ser atribuídos à Abav Expo & Collab, ocorrido 
em Fortaleza. Aliás, a primeira sede da feira nesta 
volta à itinerância foi escolhida quando faltavam 
cerca de cinco meses para sua realização. Não é 
fácil, mas Jerusa Hara entregou e bem feito. 

EVENTOS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

MARTA ROSSI
FESTURIS GRAMADO

O Festuris Gramado é um dos mais tradicionais eventos 
do Turismo brasileiro e elevou a régua da qualidade 
das feiras graças à competência de Marta Rossi.  A 
empresária é uma referência do mercado por estar 
sempre levando inovação e formação de bons negócios. 
Ano passado, mesmo sem a existência da vacina, o 
Festuris bancou a realização do evento na Serra Gaúcha, 
em uma atitude corajosa de Marta Rossi e sua equipe 
que foi bem elogiada. As expectativas para uma edição 
de 2021 na qual se abordará a retomada são igualmente 
grandes. 
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SIMON MAYLE
95

WTM LATIN AMERICA E
ILTM LATIN AMERICA

Mais uma, Simon? Ele já era diretor da ILTM Latin 
America, da ILTM North America, da Proud Experiences, 
além de ser um importante e prestigiado componente 
da equipe na ILTM Cannes. Agora, com seu português 
fluente, assumiu também a WTM Latin America que 
teve adaptar ao formato virtual devido às restrições da 
pandemia. Simon Mayle é mais do que um executivo do 
setor de eventos. Ele é um verdadeiro matchmaker. No 
mercado de luxo não são raros os casos de consultores 
que atribuem a ele o fechamento de um bom negócio 
com fornecedores. Um expert em entender o melhor 
vendedor para cada produto.

EVENTOS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

THAIS DEL BEN
WTM LATIN AMERICA

Thais Del Ben trabalha para gerar lead e reuniões 
de negócios na WTM Latin America e é incansável 
nos esforços para que isso aconteça. A executiva 
é um elo importante entre fornecedores e 
intermediários, entendendo o papel essencial 
de cada uma para poder fazer as cifras saírem 
dos corredores do evento. Em 2022, após dois 
anos sem edição presencial, a expectativa é de 
uma WTM Latin America forrada de expositores 
internacionais, a principal marca da feira no Brasil.
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GIOVANA JANNUZZELLI
97

ALAGEV
Mãe, ciclista, profissional de viagens e eventos 
corporativos focada no trabalho associativo. Esta é 
Giovana Jannuzzelli, que está há quatro anos e meio 
de um trabalho na Alagev, levando sua expertise 
de anos em importantes empresas do setor. A 
diretora executiva da Alagev conduz com destreza 
o planejamento estratégico da gestão, com foco 
em geração de conteúdo relevante, capacitação e 
certificação de profissionais atuantes no setor por 
meio de parcerias estratégicas.

VIAGENS CORPORATIVAS EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

PATRÍCIA THOMAS
ACADEMIA DE VIAGENS CORPORATIVAS

Essa dupla faz fãs por aí. Patricia Thomas e 
Viviânne Martins têm a Academia de Viagens 
Corporativas há mais de 15 anos e se tornaram 
referência em consultoria no mercado de viagens 
e eventos corporativos. Criaram metodologias, 
ministraram dezenas de cursos e realizaram 
uma série de eventos em um País carente desse 
tipo de serviço e assessoria. Sempre 
que elas entram em cena para anunciar 
alguma novidade, é bom parar para ouvir, 
pois Vivi e Patricia costumam trazer 
tendências ao mercado nacional.

98

VIVIÂNNE MARTINS
ACADEMIA DE VIAGENS CORPORATIVAS
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RUBENS
SCHWARTZMANN

99

ABRACORP
Rubens Schwartzmann voltou à presidência do Conselho 
da Abracorp de maneira inesperada e já chegou 
disparando que o mercado de viagens corporativas terá 
obrigatoriamente que passar por mudanças. Em sua 
visão, a pandemia matou de vez o modelo transaction 
fee, falta enterrar. "Tem que sair um novo formato de 
remuneração da TMC que não seja transacional, e sim 
pela consultoria. E essa remuneração também precisa 
ser revisitada com os fornecedores, que na pandemia 
escancararam o quanto precisam do viajante corporativo, 
por sua vez impulsionados pelas TMCs."

VIAGENS CORPORATIVAS

CONSULTORIA

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

EM ORDEM 
ALFABÉTICA 

A pandemia seria ainda mais difícil para o mercado de 
Turismo não fosse a inteligência de dados entregue 
pela Mapie Consultoria, de Carolina Haro e Trícia 
Neves. Vários estudos assertivos e importantes 
pesquisas foram entregues pela dupla, principalmente 
por meio da parceria com a PANROTAS no TRVL 
LAB. As previsões se provaram corretas, o que trouxe 
credibilidade para acreditarmos nas próximas edições. 
Já estamos ansiosos. A Mapie também representa 
a Phocuswright no Brasil e realiza consultorias para 
redes hoteleiras e hotéis de todos os portes.

CAROLINA SASS DE HARO
MAPIE

100

TRICIA NEVES
MAPIE
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JOSÉ GUILLERMO 
CONDOMÍ ALCORTA
PANROTAS

Outra empresa do Turismo que 
não parou e intensificou sua 
digitalização na pandemia, a 
PANROTAS se inspira e é liderada 
há 47 anos por José Guillermo 
C. Alcorta. Sim, seu filho José 
Guilherme, o Zé, comanda o dia 
a dia e a estratégia da empresa, 
mas sempre acompanhado (e 
novamente, inspirado) pela 
trajetória e conselhos do pai. Há 
dois anos, Guillermo iniciou um 
novo projeto, o Travel Matcher, 
que volta à edição presencial 
em 11 e 12 de maio de 2022, em 
Salvador. Antes disso, recebe o 
trade no Fórum PANROTAS 2021, 
dias 29 e 30 de novembro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo, em 
um evento como os demais fóruns: 
baseado em conteúdo, organização 
e relacionamento. E no alcance 
e seriedade das mais de quatro 
décadas da PANROTAS, sempre ao 
lado dos profissionais e empresas 
de Viagens e Turismo.
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Chegou a hora de nos Reencontrarmos 
e fazermos bons negócios!

Operadoras
Companhias aéreas
Cruzeiros marítimos
Destinos
Receptivos

Seguros viagem
Hotéis, resorts e spas
Consolidadores
Empresas de tecnologia
E muito mais!

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!
www.aviespexpo.com.br

Data: 26 e 27 de outubro 
Local: Hotel Monte Real - Águas de Lindóia (SP)

Apoio Institucional Patrocinadores Anfitriões Realização
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