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EDITORIAL

Amigo, você já parou para pensar que estamos 
chegando na reta final de 2018? Pois é, o 
tempo realmente não está dando moleza, se 

fazendo cada vez mais escasso. Parece até que foi ontem 
que falávamos sobre os planos para este ano, visto na época como o futuro. 
Hoje, passados mais de nove meses – ou uma gestação completa – desde 
aquela conversa, cá estamos nós, já fazendo um balanço de tudo o que 

passou e mais motivados do que nunca para 
cumprir e até superar as ousadas resoluções 
que definimos como meta. 
Felizmente – e às custas de muito suor, é 
verdade –, temos inúmeras conquistas para 
celebrar, como é o caso da ampliação do 
nosso portfólio de produtos, reforçado com 
a chegada de novos destinos da Ásia, 
tendência absoluta do momento. E por falar 
em tendências, é atento a elas que seguimos 
aprimorando nossos serviços para oferecer 

a você, agente de viagens, o melhor parceiro de todos, o que há de mais 
moderno e inovador no mercado. Nossa bússola está sempre voltada 
para o aumento contínuo das suas vendas. Esta característica é, inclusive, 
reconhecida pelo próprio trade, que recentemente elegeu o time de Vendas 
do GRUPO TREND como um dos melhores do país.
Realçando nosso DNA corporativo, 
temos investido progressivamente 
na busca pelas melhores parcerias 
com fornecedores que, assim como 
nós, levam muito a sério valores 
como credibilidade, transparência 
e disposição total para fechar bons 
negócios. 
Sim, o relógio pode estar até girando 
rápido demais, mas pode ter certeza 
que, na TREND, temos o hábito de 
encarar o cronômetro não como 
inimigo, mas como uma contagem 
regressiva para colher os frutos do 
sucesso. E aqui, meu amigo, não 
temos dúvida de que isso sempre foi e 
sempre será somente uma questão de 
tempo; talento a gente tem de sobra.

Um forte abraço,

LUPPA FALANDO

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-geral do 
GRUPO TREND

“SEGUIMOS APRIMORANDO 
NOSSOS SERVIÇOS PARA 
OFERECER A VOCÊ O QUE HÁ DE 
MAIS MODERNO E INOVADOR. 
NOSSA BÚSSOLA ESTÁ SEMPRE 
VOLTADA PARA O AUMENTO 
CONTÍNUO DAS SUAS VENDAS”
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LUPPA SPEAKS
“WE KEEP GOING AND IMPROVING OUR SERVICES TO 
OFFER YOU THE MOST CUTTING-EDGE AND INNOVATIVE 
SERVICES. OUR COMPASS HAS ALWAYS BEEN FOCUSED 
ON CONTINUOUSLY BOOSTING YOUR SALES”
Dear friend, have you ever thought that we are reaching 
the final stretch of 2018? Time is not making allowances; 
indeed, it gets more and more limited. It seems that it 
was yesterday that we were talking about our plans for 
this year, considered at that time as future. Today, more 
than nine months later – or a complete pregnancy – since 
that talk, here we are, thinking about everything that 
we’ve been through and more motivated than ever to 
accomplish and even exceed the challenging resolutions 
that we have defined as goals.
Fortunately – and due to hard work, it’s true –, we have 
countless achievements to celebrate, such as the increase 
of our portfolio of products, strengthened with the arrival 
of new Asian travel destinations, an absolute trend of the 
moment. Speaking of which, it’s paying attention to them 
that we keep going and improving our services to offer you, 
travel agent, the best partner ever, the most cutting-edge 
and innovative services that the market have. Our compass 
has always been focused on continuously boosting your 
sales. This characteristic is acknowledged, by the way, by 
the trade itself, which has recently elected the Sales team of 
GRUPO TREND as one of the best in the country.
Highlighting our business DNA, we have progressively 
invested in the best partnership with suppliers that, like us, 
take too seriously values such as credibility, transparency 
and total energy to close good deals. 
Definitely, the clock can tick fast, but you can be sure that, 
at TREND, we are used to face the chronometer not as an 
enemy, but as a countdown to enjoy the successful results. 
And here, buddy, we have no doubts that this has always 
been and will always be only a matter of time; because 
we have much talent. 

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
Director general at GRUPO TREND
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O Brasil é dos negócios! Dez destinos sob 
medida para quem viaja a trabalho

ESPECIAL TURISMO 
CORPORATIVO NO BRASIL

BUSINESS TOURISM IN BRAZIL SPECIAL ARTICLE - Business 
takes Brazil! Ten tailor-made destinations for 
business travelers

TAKING A JOURNEY WITH… - Paulo Frias, Sales director at AccorHotels 
for South America, talks about business tourism growth 

8
Paulo Frias, diretor de Vendas da AccorHotels para a América 
do Sul, fala sobre a ascensão do turismo corporativo

SEGUINDO VIAGEM COM...

AROUND THE WORLD - What travel agents think about business tourism 

36
O que os agentes de viagens pensam 
sobre o turismo corporativo

PELO MUNDO

#COMEWITHME - What about enjoying Brasília along 
with a native? Take note of these tips and get surprised

48
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52
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80
De mala e cuia para Orlando: como fazer da 
cidade a residência oficial dos brazucas

UM POUCO DE TUDO

GASTRONOMY - Two main dishes: know Killer Burger and five restaurants 
that have everything to do with business meetings

56
Dois pratos principais: conheça a nova hamburgueria Killer Burger 
e cinco restaurantes que têm tudo a ver com encontros de negócio

GASTRONOMIA

ON-BOARD READING - Four books that take you to an exciting 
journey to the world of knowledge

61
Quatro livros que conduzem a uma divertida viagem 
pelo mundo do conhecimento

LEITURA DE BORDO

104
GRUPO TREND SECTION - The most important events of GRUPO TREND between July and September

Os acontecimentos mais importantes do GRUPO TREND de julho a setembro
ESPAÇO GRUPO TREND

112
SCHEDULE - Relevant Tourism events in October and November

Eventos relevantes para o Turismo em outubro e novembro
AGENDA

SUMÁRIO

54
Fort Lauderdale, a cidade que é vizinha a 
Miami e reserva um turbilhão de surpresas

24 HORAS EM...

24 HOURS IN... - Fort Lauderdale, neighbor of Miami, 
offers many surprises 

62
Tailândia de norte a sul: um tour 
pelos tesouros do extraordinário 
país asiático

ID MUNDO 

WORLD ID - Thailand from north to south: a journey 
throughout the treasures of this amazing Asian country

De musicais a óperas: saiba o que está 
bombando na agenda de eventos de NY

ID USA

USA ID - From musical spectacle to opera: get to 
know what is happening in NY

78

KEEP AN EYE ON THE MARKET - TREND increases portfolio, SHOP 
HOTEL intensifies special rates, VHC launches Home Expert and more

38
TREND amplia portfólio, SHOP HOTEL intensifica 
tarifas diferenciadas, VHC lança Home Expert e mais

DE OLHO NO MERCADO

NORTH AMERICA - LGBT tourism or luxury tourism? Toronto offers both

46
Turismo LGBT ou turismo de luxo? Toronto tem os dois
AMÉRICA DO NORTE

102
Carlos Prado, presidente do Conselho de Administração da Abracorp
TREND CONVIDA
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98
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86
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84
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STAY HOME

STAY HOME - How the house rental in Florida can make the vacations of Brazilians even better
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COM MAIS DE 17 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO, O EXECUTIVO 
DE UMA DAS MAIORES REDES HOTELEIRAS DO MUNDO CONTA COMO 
(E POR QUE) O TURISMO DE NEGÓCIOS ESTÁ ALAVANCANDO AS 
VENDAS DO SETOR DENTRO E FORA DO BRASIL

SEGUINDO VIAGEM COM...

PAULO FRIAS,  
DIRETOR DE VENDAS 
DA ACCOR

PAULO FRIAS, SALES DIRECTOR AT ACCOR
WITH MORE THAN 17 YEARS OF EXPERIENCE IN THE MARKET, THIS EXECUTIVE OF ONE 
OF THE LARGEST HOTEL CHAINS OF THE WORLD TELLS HOW (AND WHY) BUSINESS 
TOURISM HAS BEEN INCREASING THE SALES OF THIS SECTOR IN BRAZIL AND ABROAD

FOTOS DIVULGAÇÃO
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If there’s something that every travel agent does well, this 
is to get ready for a world of good deals, using daily 
experience to offer a service with more and more quality 
to each one of her or his passengers. Since an essential 
part of her or his role is to have an incredible know-how, 
Segue Viagem brought one of the greatest benchmarks 
of the trade to talk about this subject that has always been 
amongst the major trends of the sector: business travels. 
Numbers prove the importance of this segment for 
the travel and tourism industry as a whole: business 
travels are responsible for 15.6% of the total volume 
of foreigners who visited Brazil in 2017, according 
to the Ministry of Tourism, and for handling over  
R$ 11.4 billion the same year, as reported by Abracorp 
(Brazilian Association of Corporate Travel Agencies). 
Considering this promising scenario, opening doors for 
excellent opportunities that come with these business 
travelers is an extremely right decision. Who confirms 
it is Paulo Frias, Sales director at AccorHotels for South 
America, who optimistically analyzes this market and 
novelties to come. Join us to this chat! 
SV: Data provided by Abracorp shows that business 
travels increased 6.6% in 2017 in comparison with the 
previous year. What does it mean for hospitality industry 
and, more specifically, for a hotel chain such as Accor?
This was one of the greatest novelties of 2017, because 
the business travel segment still is the one of most important 
representativeness in Brazil for hotel chains, directly helping 
on the economic recovery of our country. Mainly for 
AccorHotels, which has so many brands and destinations 
that specialize in this niche, this increase brings an 
opportunity to widen business and offer even more exclusive 
products and services, intended to corporate customers. 

Se tem uma coisa que todo agente 
de viagens faz com maestria é se 
preparar para um mundo de bons 

negócios, utilizando a experiência 
do dia a dia para atender com mais 
e mais qualidade cada um dos seus 
passageiros. E como parte fundamental 
de seu papel é ter know-how de sobra, 
a Segue Viagem foi em busca de uma 
das maiores referências do trade para 
falar sobre esta que sempre esteve 
entre as grandes tendências do setor: 
viagens corporativas.

Os números comprovam a importância 
deste segmento para a indústria de 
viagens como um todo: as viagens 
de negócios responderam por 15,6% 
do volume total de estrangeiros 
que chegaram ao Brasil em 2017, 
segundo balanço do Ministério do 
Turismo, e pela movimentação de mais 
de R$ 11,4 bilhões no mesmo ano, de 
acordo com levantamento realizado 
pela Abracorp (Associação Brasileira 
de Agências de Viagens Corporativas). 

Diante deste cenário promissor, 
abrir as portas para as excelentes 
oportunidades que desembarcam com 
os viajantes a negócio é uma decisão 
extremamente acertada. Quem 
comprova isso é Paulo Frias, diretor 
de Vendas da AccorHotels para a 
América do Sul, que faz uma análise 
otimista do mercado e das boas-novas 

“AT ACCORHOTELS, WE PROVIDE 
A CONSISTENT PRODUCT, GOOD 
GASTRONOMY, ELEGANT DESIGN 
AND EVERYTHING THAT CAN 
IMPROVE THE CUSTOMER STAY. WE 
BELIEVE THAT THESE ARE SPECIAL 
ITEMS FOR UNIQUE EXPERIENCES”

NA ACCORHOTELS 

OFERECEMOS UM 

PRODUTO 

CONSISTENTE, BOA 

GASTRONOMIA, 

DESIGN ELEGANTE E 

TUDO QUE POSSA 

APRIMORAR A 

VIVÊNCIA DO CLIENTE. 

ACREDITAMOS QUE 

ESSES SEJAM 

DIFERENCIAIS PARA 

EXPERIÊNCIAS  

ÚNICAS 

que estão por vir. Acompanhe este 
bate-papo com a gente!

SV: Dados divulgados pela 
Abracorp indicam que as via-
gens corporativas cresceram 
6,6% em 2017 em compa-
ração ao verificado no ano 
anterior. O que essa ascen-
são significa para a hotelaria 
e, mais especificamente, para 
uma rede como a Accor?
Esta foi uma das grandes notícias de 
2017, porque o segmento de viagens 
de negócios ainda é o de maior 
representatividade no Brasil para as 
redes hoteleiras, ajudando diretamente 
na recuperação econômica do 
nosso país. Especialmente para a 
AccorHotels, que tem tantas marcas e 
destinos especializados neste nicho, 
esse incremento traz consigo uma 
chance de expandir os negócios e de 
oferecer produtos e serviços cada vez 
mais diferenciados e direcionados ao 
cliente corporativo.

SV: Como você descreveria 
o atual perfil do viajante de 
negócios?
Um público cada vez mais diverso e 
heterogêneo, que não se restringe ao 
estereótipo dos anos 1990 e começo 
dos anos 2000, majoritariamente 
formado por homens executivos entre 
40 e 60 anos. Este perfil ainda é 
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grande, mas o público hoje é mais 
abrangente, composto por homens 
e mulheres entre 25 e 70 anos em 
viagens nacionais e internacionais.

SV: Que tipos de serviços são 
mais visados pelos viajantes 
corporativos durante a estada?
O turista de negócios busca, assim 
como o turista de lazer, vivenciar 
experiências. Porém, como ele 
tem menos tempo para passeios, 
procura ter uma experiência 
marcante e positiva no ambiente do 
hotel, sobretudo em espaços como 
o bar, o restaurante, a piscina, a 
sala de ginástica ou o spa dos 
empreendimentos que oferecem esses 
serviços. Outro aspecto visto como 
um diferencial por ambos os perfis 
de visitantes é o acesso gratuito à 
internet wi-fi de alta qualidade. 

SV: É possível afirmar que o 
viajante corporativo costuma 
ser mais exigente do que o 
viajante a lazer?
São formas diferentes de exigência. 
Um hóspede que está a negócios 
não pode desperdiçar tempo com 
tarefas mais simples, como check-
in e checkout, café da manhã ou 
problemas de infraestrutura, apenas 
para citar algumas. Seu tempo é 
cronometrado e, por isso, nossos 
serviços precisam estar prontos para 
atendê-lo. Isso não significa, contudo, 
que o público que está a lazer não 
tenha exigências.

SV: Considerando a expressiva 
presença da Accor no Brasil 
e no exterior, quais destinos 
nacionais e internacionais 
você diria que são mais 

SV: How would you describe the current profile of the 
business traveler?
A more and more diverse and heterogeneous audience, 
which is not limited to the stereotype of the 1990s and 
early 2000s, mostly composed of businessman among 40 
and 60 years of age. This profile still is predominant, but 
today it's more inclusive, with men and women between 
25 and 70 years of age in national and international trips.
SV: What are the most-sought after types of services by 
these business travelers during their stay?
The business tourist seeks experiences, as well as 
the leisure tourist. However, since she or he has less 
time for tours, they look for having a remarkable and 
positive experience at the hotel, mainly at spaces like 
bar, restaurant, swimming pool, gym or spa inside 
the establishments that offer these services. Another 
aspect considered as a convenience by both profiles of 
travelers is the free high-quality wi-fi.
SV: Is it possible to affirm that the business traveler uses 
to be more demanding than the leisure traveler?
They are different ways of demanding. A guest who 
is on a business travel can’t spend time with ordinary 
activities, such as check-in and checkout, breakfast or 
infrastructure issues, just to mention some of them. Their 
time is tight and that’s why our services must be ready to 
meet their needs. It doesn’t mean, however, that leisure 
tourists aren't demanding.
SV: Considering a significantly presence of Accor 
in Brazil and abroad, in your opinion, what are the 
most popular national and international destinations for 
business travels and why?
The most popular national destination is the city and 
then the State of São Paulo because of its economic 
importance for Brazil. But there are other highlights: Rio 
Grande do Sul, for example, also promotes important 
agribusiness fairs and owns a significant technological 
pole, as well as the Northeast region, which has 

FACHADA DO MERCURE RIO DE JANEIRO ARPOADOR HOTEL
FACADE OF MERCURE RIO DE JANEIRO ARPOADOR HOTEL
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“THE BUSINESS TRAVELS 
SEGMENT STILL IS THE 
ONE OF MOST IMPORTANT 
REPRESENTATIVENESS IN 
BRAZIL FOR THE HOTEL CHAINS, 
DIRECTLY HELPING ON THE 
ECONOMIC RECOVERY OF OUR 
COUNTRY”

O SEGMENTO 

DE VIAGENS DE 

NEGÓCIOS AINDA 

É O DE MAIOR 

REPRESENTATIVIDADE 

NO BRASIL PARA AS 

REDES HOTELEIRAS, 

AJUDANDO 

DIRETAMENTE NA 

RECUPERAÇÃO 

ECONÔMICA DO 

PAÍS 

procurados para viagens a 
negócio e por quê?

O destino nacional mais procurado é 
a cidade e, em seguida, o estado de 
São Paulo em razão de sua importância 
econômica para o Brasil. Porém há 
outros destaques: o Rio Grande do 
Sul, por exemplo, também realiza 
importantes feiras do agronegócio 
e possui um polo tecnológico bem 
importante, assim como a Região 
Nordeste, que tem recebido grandes 
investimentos no setor de energia 
renovável. Isso sem falar do Rio de 
Janeiro que, apesar de sua veia de 
lazer, conta com um mercado forte de 
negócios, especialmente no segmento 
de Energia (Oil & Gas). Já no exterior 
o turismo executivo é bem pulverizado, 
mas, em geral, os países da América 
do Sul e os Estados Unidos são aqueles 
com maior volume de demanda.

SV: A Accor garante algum 
tipo de vantagem para o 
agente de viagens que deseja 
hospedar seu passageiro em 
um dos hotéis da rede?
Com certeza. Por meio do progra-
ma AccorHotels Premium Rewards, 
nós reconhecemos empresas, orga-
nizadores de eventos e agências 
de viagens. Com reservas de quar-
tos ou salas corporativas a partir de  

R$ 10 mil já há uma série de benefí-
cios à disposição do agente. Inclusive, 
à medida que o orçamento fica mais 
elevado, os prêmios também se tornam 
maiores, englobando até mesmo diá-
rias nos hotéis operados pela rede.

SV: Hotelaria e turismo cor-
porativo são duas vertentes 
da indústria de viagens que 
caminham muito bem juntas 
e, ao que tudo indica, a ten-
dência é de que este cenário 
não mude, pelo menos em um 
futuro próximo. Como você 
prospectaria este mercado 
daqui a dez anos?
Apostamos em um fluxo crescente de 
viajantes de negócio em razão do 
aumento da realização de eventos que 
se enquadram na categoria MICE (sigla 
em inglês para Encontros, Investimentos, 
Conferências e Feiras) e que são 
grandes incentivadores do turismo 
corporativo. Enxergamos também uma 
“fusão” cada vez maior do turista de 
lazer com o turista de negócios. É 
por este motivo que, na AccorHotels, 
disponibilizamos um produto 
consistente, boa gastronomia, design 
elegante e tudo que possa aprimorar 
a vivência do cliente. Acreditamos 
que esses sejam diferenciais para 
experiências únicas. 

received huge investments in the sector of renewable 
energy. Not to mention Rio de Janeiro, which, in spite of 
its leisure essence, it counts on a strong business market, 
mainly in the segment of energy (Oil & Gas). Out of 
the country, the business tourism is more distributed, but, 
in general, countries of South America and the United 
States are those with more volume of demand.
SV: Does Accor guarantee some kind of advantage 
for those travel agents who would like to lodge their 
passenger in one of its hotels?
For sure. Through the AccorHotels Premium Rewards 
program, we benefit companies, event planners 
and travel agencies. With rooms or business rooms 
reservations from R$ 10,000, there’s a series of 
advantages available to the agent. By the way, as 
the budget gets more elevated, rewards also become 
bigger, also including room nights in those hotels 
controlled by the chain.
SV: Hospitality and business tourism are two branches 
of travel and tourism industry that are good together and 
it seems that this scenario won’t change, at least not in 
the near future. How would you prospect this market 
in ten years?
We bet on a growing flow of business travelers because 
of an increase of events that are classified as MICE 
(Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions) 
which encourage so much the business tourism. We 
also expect more and more “fusion” between leisure and 
business tourists. That’s why, at AccorHotels, we provide a 
consistent product, good gastronomy, elegant design and 
everything that can improve the customer stay. We believe 
that these are special items for unique experiences.
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DEZ CAPITAIS COM VOCAÇÃO E DIFERENCIAIS 

EXCLUSIVOS PARA SUAS VENDAS VOAREM ALTO

THE X-RAY OF BUSINESS TOURISM IN BRAZIL
TEN TALENTED CAPITAL CITIES WITH EXCLUSIVE SPECIAL 
ASSETS TO BOOST YOUR SALES

Growing faster in the national tourism trade, the business 
travel segment has caught more and more attention in the 
market of good business because of a set of extremely 
favorable factors, which include from impressive results 
already achieved in recent times to great development 
potential that the horizon still reserves. 
Data linked to the sector confirms it: after registering an 
increase of 6.6% in 2017 in comparison with the previous 
year, according to the balance disclosed by the Brazilian 
Association of Corporate Travel Agencies (Abracorp), 
it keeps growing in a country that, for sure, is a world 
benchmark in the art of hosting not only travelers, but also 
different events.
INTERCONTINENTAL PROPORTIONS
In 16th position in the general ranking of nations that 
most hosted international events in 2017, according to a 
survey carried out by the ICCA (International Association of 
Congresses and Conventions), analyzing Brazil's actions in 
comparison with its neighbors, all data gathered is more 
encouraging because, throughout the American continent, 
we only lose to the United States and Canada in number of 
international meetings.
Now, when analyzing the domestic market, it’s following the 
same trend that Brazilian cities also find countless reasons to 
celebrate. That's because, according to a survey of the Latin 

Crescendo a passos largos no trade turístico nacional, 
o segmento de viagens corporativas tem ganhado 
cada vez mais destaque no mercado dos bons 

negócios graças a um conjunto de fatores extremamente 
favoráveis, que englobam dos impactantes resultados já 
alcançados nos últimos tempos ao grande potencial de 
desenvolvimento que o horizonte ainda reserva.  
Quem confirma isso são os próprios dados atrelados ao setor: 
após registrar avanço de 6,6% em 2017 na comparação com 
o ano anterior, conforme balanço divulgado pela Associação 
Brasileira de Agência de Viagens Corporativas (Abracorp), 
ele segue de vento em popa no país que, sem sombra de 
dúvidas, é referência mundial na arte de acolher não apenas 
viajantes, mas também eventos dos mais variados.
DE PROPORÇÕES INTERCONTINENTAIS
Ocupando a 16ª posição na classificação geral de nações 
que mais receberam eventos de alcance mundial em 2017, 
de acordo com levantamento realizado pela ICCA (sigla 
em inglês para Associação Internacional de Congressos e 
Convenções), ao analisar a atuação do Brasil diante de seus 
vizinhos os dados são ainda mais animadores, visto que, 
em todo o continente americano, a gente só perde para os 
Estados Unidos e para o Canadá em número de encontros 
internacionais sediados.

O RAIO-X DO 
TURISMO

CORPORATIVO 
NO BRASIL

FOTOS SHUTTERSTOCK
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American Association of Events and Corporate 
Travel Managers (Alagev), something between 
60% and 70% of the total of domestic trips 
in Brazil are for business, which, more than 
great news, it's an excellent opportunity of 
investment for you, travel agent, who works in 
this sector that goes toward good sales.

INCOMPARABLE DIFFERENT ASSETS
Taking into account essential criteria to carry 
out very complete and well-planned corporate 
events, such as number of hotel rooms, 
receptive service infrastructure, urban mobility 
and chain of conveniences, for examples, it’s 
possible to conclude that, in Brazil, there will 
always be a perfect place to meet the needs 
of the visitors.
And to have so many options and arguments 
when recommending the best destinations to 
host the fair, congress, symposium, conference 
or meeting of your client, Segue Viagem has 
prepared a guide with the main different 
assets of the Brazilian capitals which stand 
out in this segment, with the goal of helping 
you fill completely your passenger's schedule 
of activities (and also yours, of course!). What 
about traveling throughout the richness of the 
country that is definitely a good business? Hey, 
success, here we go!

MADE IN BRAZIL*
• 237 international events carried out 

in 2017, which attracted more than 
105,000 attendees; 

• More than 2.4 million hotel rooms 
(including hotels, motels, inns, lodges, 
hostels, among others);

• About one million bars and restaurants;
• Over 2,400 aerodromes, among public 

and private ones, registered by the 
National Civil Aviation Agency (ANAC); 

• Over 6.5 million international arrivals 
verified in 2017.

*Sources: Abrasel, Tourism Statistics Report, 2018, IBGE, 
ICCA and Ministry of Transport, Ports and Civil Aviation

Agora, ao avaliar o mercado interno, 
é seguindo a mesma tendência que as 
cidades brasileiras também encontram 
inúmeras razões para comemorar. Isso 
porque, segundo pesquisa da Associação 
Latino Americana de Gestores de Eventos 
e Viagens Corporativas (Alagev), algo entre 
60% e 70% das viagens domésticas são 
feitas a serviço de empresas, o que, mais 
do que uma ótima notícia, é uma excelente 
oportunidade de investimento para você, 
agente, que atua nesse ramo destinado às 
boas vendas.
DIFERENCIAIS INCOMPARÁVEIS
Levando em consideração critérios essenciais 
para a realização de eventos corporativos 
supercompletos e bem organizados, 
como número de leitos de hospedagem, 
infraestrutura receptiva, mobilidade urbana 
e rede de conveniências, por exemplo, 
é possível concluir que, no Brasil, sempre 
haverá um lugar perfeito para atender às 
necessidades de seus visitantes.
E para que não faltem nem opções e nem 
argumentos na hora de recomendar os 
melhores destinos para abrigar a feira, o 
congresso, o simpósio, a conferência ou 
a reunião do seu cliente, a Segue Viagem 
preparou um guia com os principais 
diferenciais das capitais brasileiras que 
são destaques neste segmento, com o 
objetivo de ajudar você a preencher por 
completo a agenda de compromissos do 
seu passageiro (e a sua também, é claro!). 
Que tal, então, viajar pelas riquezas do país 
que, definitivamente, é um bom negócio? Ei, 
sucesso, aí vamos nós!

É DO BRASIL-SIL-SIL*
• 237 eventos internacionais 

realizados em 2017, que 
atraíram mais de 105 mil 
participantes;

• Mais de 2,4 milhões de leitos de 
hospedagem (incluindo hotéis, 
motéis, pousadas, pensões e 
albergues, entre outros);

• Cerca de um milhão de bares e 
restaurantes;

• Mais de 2,4 mil aeródromos, entre 
públicos e privados, registrados 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC);

• Mais de 6,5 milhões de 
desembarques internacionais 
verificados em 2017.

*Fontes: Abrasel, Anuário Estatístico de 
Turismo de 2018, IBGE, ICCA e Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil
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Uma região de lindas praias, 
excelente gastronomia e séculos 
de história, que atraiu 8,8 

milhões de visitantes em 2017 e agora 
quer expandir para o setor de viagens 
corporativas sua já consolidada 
posição de referência como destino 
de lazer. Em conjunto com a Salvador 
Destination, algumas linhas de 
atuação foram definidas pelo governo 
– investimentos em infraestrutura, 
capacitações para o trade e o projeto 
“Salvador Nice to Meet You” (Salvador 
Prazer em Conhecê-la), por exemplo –, 
visando alavancar o Turismo na capital 
baiana e, ao mesmo tempo, mostrar ao 
mundo seu imenso potencial executivo.
TODOS OS CAMINHOS 
CONDUZEM A SALVADOR
Se nos quesitos hospedagem e comida 
típica não é novidade para ninguém 
que Salvador está muito bem, obrigada 
(são mais de 35 mil leitos nas redes 
hoteleiras, 300 hotéis e cerca de 5.200 
restaurantes), isso também se aplica 
quando o foco é o transporte. Acessível 
por meio de um aeroporto internacional 
(diretamente conectado aos serviços de 
ônibus, táxi, aluguel de carro e transfers), 
de um terminal rodoviário (a menos de 

10 km dos principais cartões-postais 
da cidade) e de um porto (instalado 
na belíssima Baía de Todos-os-Santos), 
circular pela região é tão fácil quanto 
cair de amores por seus encantos.
CASA CHEIA DE OPORTUNIDADES
Com talento e vocação de sobra para 
sediar eventos, Salvador inspira bons 
negócios, colocando à disposição do 
visitante cinco centros de convenção. Só 
para dar uma amostra, destacamos aqui 
um endereço que tem tudo a ver com 
business: Itaipava Arena Fonte Nova, 
espaço multiuso com 70 salões modulares, 
capacidade para 1.250 visitantes, 
quase 48 mil assentos cobertos, 2 mil 
vagas de estacionamento, quiosques de 
alimentação e áreas adaptadas para 
pessoas com deficiência. 
Achou pouco? Saiba, então, que em 
2019 será inaugurado o novo Centro 
de Convenções de Salvador, com 
dois espaços para shows, salões para 
eventos, salas de reuniões, auditórios 
moduláveis, restaurantes e algo em torno 
de 1.500 vagas de estacionamento 
– tudo isso em uma área de mais de 
100 mil m² e criada para receber até 
14 mil pessoas simultaneamente em 
congressos e convenções.

SALVADOR (BA)

GET TO KNOW THE BUSINESS SIDE OF THE BAHIAN 
CAPITAL, USED TO WELCOME EVERYONE WARMLY
A region of beautiful beaches, excellent gastronomy and centuries 
of history, which attracted 8.8 million visitors in 2017 and now 
expects to expand to the sector of business travels its already 
consolidated position of benchmark as a leisure destination. 
Together with Salvador Destination, the government has defined 
some lines of business – investment in infrastructure, qualification for 
the trade and "Salvador Nice to Meet You" project, for example –, 
intending to support the Tourism in the Bahian capital and, at the 
same time, show to the whole world its huge executive potential. 
ALL ROADS LEAD TO SALVADOR
Everybody knows that hotels and traditional food are just some 
of the specialties of Salvador (there are more than 35,000 
accommodations at the hotels, 300 hotels and about 5,200 
restaurants), and we can also include transportation in this group. 
Travelers can get there via international airport (directly connected 
to services of bus, taxi, car rentals and transfers), by a bus terminal 
(less than 10 km away from the main postcards of the city) and via 
port (located in the beautiful Bay of All Saints), and walking through 
the region is as easy as falling in love with its enchantments.
A HOUSE PLENTY OF OPPORTUNITIES
With great ability to host events, Salvador inspires good 
business, providing five convention centers. As an example, 
we highlight here an address that has everything to do with 
business: Itaipava Arena Fonte Nova, a multipurpose space 
with 70 modular rooms, with capacity for 1,250 visitors, 
almost 48,000 seats, 2,000 parking spaces, food booths 
and places adapted for disabled people. 
Do you think this is not enough? In 2019, they will open the 
new Convention Center of Salvador, with two new venues for 
concerts, events, meeting rooms, modular auditoriums, restaurants 
and something about 1,500 parking spaces – all these within an 
area of more than 100,000 m² and created to accommodate 
simultaneously up to 14,000 people at congresses and conventions.

CONHEÇA O LADO CORPORATIVO DA CAPITAL BAIANA, HABITUADA A 

RECEPCIONAR O MUNDO INTEIRO DE BRAÇOS ABERTOS

NA FOTO PRINCIPAL, VISTA PANORÂMICA DE SALVADOR, COM 
DESTAQUE PARA O FAROL DA BARRA. ACIMA, OUTROS DOIS 
CARTÕES-POSTAIS DA CIDADE: FACHADA DA ITAIPAVA ARENA 
FONTE NOVA E O ELEVADOR LACERDA, RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, PANORAMIC VIEW OF SALVADOR, 
HIGHLIGHTING BARRA LIGHTHOUSE. ABOVE, TWO OTHER 
POSTCARDS OF THE CITY: FACADE OF ITAIVA ARENA FONTE 
NOVA AND LACERDA ELEVATOR, RESPECTIVELY
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O sucesso de cada encontro está na escolha do lugar ideal. 

Pensando nisso, oferecemos excelentes estruturas, 

localizadas em pontos estratégicos.

Na capital mais alegre do país, seu evento conta com luxo e sofisticação.

O Wish Hotel da Bahia possui as melhores instalações e uma gastronomia primorosa.

S A L V A D O R ,  U M  P O L O  D A  C U LT U R A  N A C I O N A L .

O S  M E L H O R E S  E V E N T O S
A C O N T E C E M  N O S  M E L H O R E S  D E S T I N O S .
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Assim como o apelido “Terra do Sol” 
sugere, Fortaleza é, de fato, um raio 
de luz que brilha forte aos olhos de 

quem a procura com interesses corporativos. 
Prova disso são os dados divulgados pela 
Secretaria de Estado do Turismo do Ceará, 
que apontam que, somente em 2016 – data 
do último balanço disponível até o fechamen-
to desta matéria –, dos 3,2 milhões de turistas 
que desembarcaram na cidade, 17,5% ti-
nham negócios/trabalho como principal mo-
tivação da viagem, enquanto 11,2% foram 
movidos pela participação em congressos/
eventos. O impacto disso para a economia 
local? A expressiva fatia de 29,7% da recei-
ta turística gerada ao estado no mesmo ano.
Modelo de sucesso e presença ativa no 
segmento de viagens corporativas no Brasil, 
fora a amplitude de serviços ofertados pela 
capital nas áreas de mobilidade, hotelaria, 
gastronomia e lazer, outra razão que 
explica tamanha representatividade atende 
pelo nome de Centro de Convenções do 
Ceará, inaugurado há apenas seis anos e já 
reconhecido como um dos melhores espaços 
da categoria no país.
GIGANTE PELA PRÓPRIA ESTRUTURA
Com mais de 176 mil m² de área total e 

69 mil m² de área locável, o Centro de 
Convenções do Ceará é um monumen-
to da arquitetura moderna, abrangendo 
dois pavilhões com capacidade para 30 
mil pessoas cada, 36 salas multiuso mo-
duláveis distribuídas em dois mezaninos 
(os quais acomodam juntos até 500 con-
vidados) e infraestrutura suficiente para a 
realização simultânea de 44 eventos de 
pequeno e médio portes. 
Ficou impressionado? Aqui vão mais 
alguns números para você: o espaço 
sediou 128 eventos em 2016, sendo 69 
deles locais, 14 regionais, 38 nacionais e 
sete internacionais, conforme informações 
levantadas pela Setur-CE.

FORTALEZA (CE)
BEM-VINDO À CAPITAL CEARENSE: UMA ANFITRIÃ FEITA DE SOL E MAR, 

QUE CONTA COM UM DOS MAIORES CENTROS DE CONVENÇÕES DO PAÍS 

E RECEBE QUASE UM MILHÃO DE TURISTAS CORPORATIVOS POR ANO

NA FOTO MAIOR, A LINDA PAISAGEM DA PRAIA DE 
MUCURIPE. ACIMA, RESPECTIVAMENTE: RECORTE DO 
CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA E 
INTERIOR DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CEARÁ
IN THE LARGEST PHOTO, BEAUTIFUL LANDSCAPE OF MUCURIPE 
BEACH. ABOVE, RESPECTIVELY: CENTRO DRAGÃO DO MAR 
DE ARTE E CULTURA (DRAGÃO DO MAR CENTER OF ART AND 
CULTURE) AND INTERIOR OF CONVENTION CENTER OF CEARÁ

WELCOME TO THE CAPITAL OF CEARÁ: A CITY MADE OF 
SUN AND SEA, WHICH COUNTS ON ONE OF THE LARGEST 
CONVENTION CENTERS OF THE COUNTRY AND WELCOMES 
ALMOST ONE MILLION BUSINESS TOURISTS PER YEAR
As its nickname “Land of the Sun” suggests, Fortaleza is indeed a 
sunshine that shines bright on everyone who looks for it with business 
purposes. Data provided by the Ministry of State for Tourism of Ceará 
can prove it and it shows that, only in 2016 – date of the last balance 
sheet available until finishing this article –, from those 3.2 million tourists 
who visited the city, 17.5% had business/work as main motivation of 
the trip, while 11.2% participated in congresses/events. How does it 
impact the local economy? With an expressive share of 29.7% of the 
tourism income generated to the State the same year. 
A model of success and active presence in the segment of business 
travels in Brazil, in addition to the great offer of services in the capital 
regarding transport, hotels, gastronomy and leisure, another reason 
that explains such representativeness is called Convention Center of 
Ceará, opened six years ago and already considered one of the 
best venues of the category in the country.
GIANT BY ITS ON STRUCTURE
With more than 176,000 m² of total area and 69,000 m² of area 
to rent, the Convention Center of Ceará is a monument of the modern 
architecture, comprehending pavilions with capacity to 30,000 people 
each, 36 modulated multipurpose rooms distributed into two mezzanines 
(which can accommodate together up to 500 guests) and infrastructure 
able to simultaneously carry out 44 events of small and medium sizes. 
Are you impressed? Here are some numbers for you: the venue hosted 
128 events in 2016, from which 69 were local, 14 regional, 38 national 
and seven international events, according to data gathered by Setur-CE. 
BUSINESS PROFILE OF THE LAND OF THE SUN*
• About 30,000 available accommodations;
• 1,200 restaurants;
• Airport located 8 km away from the city’s downtown (Fortaleza 

International Airport – Pinto Martins);
• Less than 8-hour flight away from destinations like Lisbon and Miami.
*Source: Setur-CE

O PERFIL EXECUTIVO DA TERRA DO SOL* 
• Aproximadamente 30 mil leitos 

disponíveis na rede hoteleira;
• 1,2 mil restaurantes;
• Aeroporto localizado a 8 km do 

centro da cidade (Aeroporto Interna-
cional de Fortaleza – Pinto Martins);

• A menos de oito horas de voo de 
destinos como Lisboa e Miami.

*Fonte: Setur-CE

WINDWALK/SHUTTERSTOCK.COM

DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ
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Capital da nação, Brasília desempenha 
papel decisivo nos campos da 
política, da economia, do design, 

da arquitetura, da gastronomia, da música, 
da natureza e, claro, dos negócios, mesmo 
porque, segundo levantamento do Anuário 
do Distrito Federal, extraordinários 60% 
das pessoas que chegam à cidade têm 
no itinerário compromissos de trabalho e/
ou participações em eventos e congressos. 
E não é só isso, não! Conforme dados do 
Observatório do Turismo do Distrito Federal, 
até mesmo durante o período de alta 
temporada (de março a junho e de agosto 
a novembro) é a dupla “negócios e eventos” 
que leva mais visitantes à região (35,3%).
Moderna, funcional e multifacetada, a 
cidade que parece até ter sido planejada 
com foco nos turistas corporativos oferece 
uma organização impecável, pensada 
para facilitar ao máximo o deslocamento, 
já bastante favorecido pelo fato de a 
rede hoteleira, somada às amplas redes 
de serviços e de transportes, se encontrar 
a pouquíssimos minutos de carro dos 
principais espaços para eventos.
UM LEQUE DE OPÇÕES
Exibindo uma infinidade de lugares 
para reuniões e encontros de quaisquer 

dimensões, Brasília reforça seu talento para 
o corporativo com espaços adequados às 
mais diversas necessidades operacionais. 
Quer exemplos? Então grave bem os nomes 
desses três: o Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, no qual são bem-vindas até 9,4 
mil pessoas; o Pavilhão de Exposições do 
Parque da Cidade (ExpoBrasília), dividido 
em dois pavilhões com capacidade total 
para 25,2 mil convidados; e o Estádio 
Nacional Mané Garrincha, que, somando 
seus diferentes setores, pode receber um 
público impressionante de até 72,7 mil 
participantes.

BRASÍLIA (DF)

CORPORATE BY NATURE, BUSINESS TRIPS ARE SO INHERENT 
IN THE PERSONALITY OF THE FEDERAL CAPITAL THAT THEY 
CORRESPOND TO NEARLY 60% OF ITS ARRIVALS
Capital of nation, Brasília has a crucial role in fields like politics, 
economy, design, architecture, gastronomy, music, nature and, of 
course, businesses, even because, according to data showed by 
Distrito Federal Annual Balance Sheet, 60% of people who get 
there have in their itinerary business meetings and or participation 
in events and congresses. Wait, there's more! As per data provided 
by Observatório do Turismo do Distrito Federal (Tourism Observatory 
of Distrito Federal), even if during the period of high season (from 
March to June and from August to November) it’s the duo “business 
and events” that takes more visitors to the region (35.3%). 
Cutting-edge, functional and multifaceted, the city which seems like 
to have been designed focusing on business travelers offers a perfect 
organization, planned to make the mobility as easy as possible, 
given that hotels and large chains of services and transports are a 
few minutes away by car from the main venues.
A RANGE OF OPTIONS
Having a series of venues for meetings and events of every dimension, 
Brasília reinforces its talent for the corporate profile and places that 
meet different operational needs. Would you like some examples? 
So, take note of these three names: Ulysses Guimarães Convention 
Center, in which 9,400 people are welcome; Parque da Cidade 
Exhibition Pavilion (ExpoBrasília), divided into two pavilions with total 
capacity to 25,200 guests; and Estádio Nacional Mané Garrincha 
(Mané Garrincha Stadium), which, considering its different sectors, 
can accommodate an impressive number of 72,700 attendees.
THIS IS BRASÍLIA* 
• About 29,000 hotel rooms;
• More than 1,100 bars and restaurants;
• Less than 2-hour flight away from São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador and Belo Horizonte;
• Address of the third busiest airport of Brazil (Brasília International 

Airport – President Juscelino Kubitschek) in the first semester of 
2018.

*Sources: Tourism Observatory of Brasília and Ministry of Transports, Ports and 
Civil Aviation

CORPORATIVA POR OFÍCIO, NA CAPITAL FEDERAL AS VIAGENS A 

TRABALHO SÃO TÃO INTRÍNSECAS À SUA PERSONALIDADE QUE 

RESPONDEM POR QUASE 60% DOS DESEMBARQUES NA REGIÃO

NA FOTO PRINCIPAL, CENTRO DE CONVENÇÕES 
ULYSSES GUIMARÃES. ACIMA, ESTÁDIO NACIONAL 
MANÉ GARRINCHA E AEROPORTO INTERNACIONAL, 
RESPECTIVAMENTE
IN THE MAIN PHOTO, ULYSSES GUIMARÃES CONVENTION 
CENTER. ABOVE, MANÉ GARRINCHA STADIUM AND 
INTERNATIONAL AIRPORT, RESPECTIVELY

ISSO AQUI É BRASÍLIA* 
• Em torno de 29 mil leitos de hospe-

dagem;
• Mais de 1,1 mil bares e restaurantes;
• A menos de duas horas de voo de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo 
Horizonte;

• Endereço do terceiro aeroporto mais 
movimentado do Brasil (Aeroporto 
Internacional de Brasília – Presidente 
Juscelino Kubitschek) no primeiro 
semestre de 2018.

*Fontes: Observatório do Turismo de Brasília e 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

061 FILMES/SHUTTERSTOCK.COM
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APOSTE NA ACCORHOTELS.
No Brasil e no mundo, a gente tem o que você procura.

PROCURANDO PELO HOTEL IDEAL PARA 
VIAGENS CORPORATIVAS?

IBIS COPACABANA POSTO 5 HOTEL GRAND MERCURE BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL MERCURE RIO DE JANEIRO ARPOADOR HOTEL

Anuncio ACCOR_aprovado.indd   1 10/08/18   11:54
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RESPONSÁVEL POR 25% DOS MOTIVOS QUE NORTEIAM AS VIAGENS 
À CIDADE, O TURISMO DE NEGÓCIOS SE CONSOLIDOU COMO UMA 
ESPECIALIDADE DA CAPITAL MINEIRA

BELO HORIZONTE (MG)

RESPONSIBLE FOR 25% OF THE TRIPS TO THE CITY, THE 
BUSINESS TOURISM HAS CONSOLIDATED ITSELF AS A 
TRADEMARK OF THE CAPITAL CITY OF MINAS GERAIS
Health, technology, environment, sports, design, education, gastronomy... 
As larger as the list of economic segments that correspond to one every 
four trips to Belo Horizonte – according to a survey carried out at the end 
of 2017 by Fecomércio MG and Belotur (Municipal Tourism Company 
of the city) –, only the cutting-edge infrastructure, considered as one of the 
most important corporate poles of the country.
Beautiful in both name and nature (Belo Horizonte means “Beautiful 
Horizon" in English), in addition to having a wide range of hotel chains, 
bars, restaurants and historical and cultural attractions, Beagá (a city’s 
nickname) is also proud of its countless venues prepared to host business 
fairs, congresses, conventions and meetings of every type and structure. 
Here are some examples: Expominas, with capacity of 45,000 people; 
Mineirão executive complex (or Estádio Governador Magalhães Pinto 
– Governor Magalhães Pinto Stadium), which accommodates up to 
62,000 visitors; Serraria Souza Pinto of Clóvis Salgado Foundation, 
where there are places for about 4,000 attendees;  and Palácio das 
Artes, perfect for meetings that gather around 1,700 guests.
HORIZON OF OPPORTUNITIES
Venue for more than 1,000 MICE events (Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions) last year, according to data provided by Belotur, besides its 
natural talent for business, Belo Horizonte stands out because it is also the main 
hub to go to other destinations of the State, such as Governador Valadares, 
Juiz de Fora, Ouro Preto, Poços de Caldas, Uberaba and Uberlândia, all of 
them a benchmark for the business segment. 
A CHECKLIST TO CLOSE A DEAL*
• Great location, about 1h30 flight from São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador and Brasília;
• Over 31,000 accommodations found in hotels, extended-stay 

hotels, inns and hostels;
• More than 18,500 bars and restaurants;
• Two airports with regular commercial operations, an international one 

(Confins International Airport – Tancredo Neves) and a domestic one 
(Belo Horizonte Airport – Carlos Drummond de Andrade).

*Sources: Belotur and Setur-MG

Saúde, tecnologia, meio ambiente, 
esportes, design, educação, 
gastronomia… tão extensa quanto 

a lista de segmentos econômicos que 
respondem por uma a cada quatro 
viagens para Belo Horizonte – isso de 
acordo com uma pesquisa realizada 
no final de 2017 pela Fecomércio 
MG e pela Belotur (Empresa Municipal 
de Turismo da cidade) –, só mesmo a 
infraestrutura de primeira linha da capital 
mineira, considerada um dos mais 
importantes polos corporativos do país.
Bela no nome e na natureza, além de 
concentrar vasta rede de hotéis, bares, 
restaurantes e atrativos histórico-culturais, 
Beagá orgulha-se ainda dos inúmeros 
espaços preparados para receber feiras, 
congressos, convenções e reuniões de 
todos os tipos e formatos. Aqui vão alguns 
exemplos: o Expominas, com capacidade 
para 45 mil pessoas; o complexo executivo 
do Mineirão (ou Estádio Governador 
Magalhães Pinto), que acomoda até 62 
mil visitantes; a Serraria Souza Pinto da 
Fundação Clóvis Salgado, onde cabem 
cerca de 4 mil participantes; e o Palácio 
das Artes, ideal para encontros que reúnam 
em torno de 1,7 mil convidados. 

UM HORIZONTE DE OPORTUNIDADES
Sede para mais de mil eventos MICE (sigla 
em inglês para Encontros, Investimentos, 
Conferências e Feiras) no ano passado, 
segundo dados da Belotur, salvo a clara 
vocação para o turismo de negócios 
Belo Horizonte destaca-se também como 
o principal hub para outros destinos 
mineiros, como Governador Valadares, 
Juiz de Fora, Ouro Preto, Poços de 
Caldas, Uberaba e Uberlândia, todos 
eles referências no segmento corporativo.
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NA FOTO EM DESTAQUE, PARTE DA FACHADA DO 
CÉLEBRE MINEIRÃO. ACIMA, RESPECTIVAMENTE, 
A CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (IGREJA DA 
PAMPULHA) E A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA CIDADE
IN THE MAIN PHOTO, FACADE OF THE FAMOUS MINEIRÃO 
STADIUM. ABOVE, RESPECTIVELY, CHURCH OF SAINT FRANCIS 
OF ASSISI (CHURCH OF PAMPULHA) AND CITY’S TRAIN STATION

UM CHECKLIST PARA FECHAR NEGÓCIO* 
• Localização privilegiada, a aproxima-

damente 1h30 de voo de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador e Brasília;

• Mais de 31 mil leitos em hotéis, 
apart-hotéis, pousadas e albergues;

• Mais de 18,5 mil bares e restaurantes;
• Dois aeroportos com operação 

comercial regular, sendo um 
internacional (Aeroporto Internacional 
de Confins – Tancredo Neves) e um 
doméstico (Aeroporto de Belo Horizonte 
– Carlos Drummond de Andrade).

*Fontes: Belotur e Setur-MG
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Dividindo com Natal o segundo lugar 
na classificação de cidades nordes-
tinas que mais sediaram eventos 

internacionais em 2017 – conforme levan-
tamento anual divulgado pela ICCA (sigla 
em inglês para Associação Internacional 
de Congressos e Convenções) –, já faz 
anos que Recife tem se tornado presença 
constante entre os destinos brasileiros com 
maior visibilidade no cenário mundial de 
viagens corporativas. 
Polo de lazer, serviços, comércio, tecno-
logia, inovação e demais vertentes eco-
nômicas, e um dos principais hubs para 
outros centros de grande relevância no 
mercado nacional, como a próspera 
região do Vale do São Francisco, a ca-
pital pernambucana concentra a maior 
parcela de eventos sediados no estado, 
o qual, somente em 2016, atingiu a 
marca de 81 eventos planejados, sendo 
16 deles captados e 65 apoiados pelo 
Recife Convention & Visitors Bureau,  
fonte oficial dos dados fornecidos.
LÍDER NA CATEGORIA
Colecionadora de áreas reservadas ex-
clusivamente para encontros corporativos, 

quando se trata de escolher o lugar perfei-
to para realizar um evento a terra do frevo 
manda muito bem, apresentando opções 
para todos os gostos e bolsos. Um exem-
plo, inclusive, é o Centro de Convenções 
de Pernambuco, uma das referências do 
setor no litoral nordestino e em cuja estru-
tura estão teatros, salas, auditórios e diver-
sos outros espaços com perfil executivo e 
capacidade para acomodar de 100 a 6 
mil pessoas.

RECIFE (PE)
FIGURINHA CARIMBADA NO RANKING DE CIDADES BRASILEIRAS 
QUE MAIS RECEBEM EVENTOS INTERNACIONAIS, A CAPITAL 
PERNAMBUCANA REÚNE TODAS AS QUALIDADES PARA UM 
DESTINO CORPORATIVO DE EXCELÊNCIA

NA FOTO MAIOR, VISTA LATERAL DA ARENA PERNAMBUCO. 
AO LADO, CLIQUE DO CHARMOSO CENTRO HISTÓRICO. 
LOGO ACIMA, PARTE DA PRAÇA RIO BRANCO, TAMBÉM 
CONHECIDA COMO MARCO ZERO
IN THE LARGEST PHOTO, SIDE VIEW OF ARENA PERNAMBUCO 
(PERNAMBUCO ARENA). TO THE RIGHT, CHARMING PANORAMA OF 
THE CITY’S HISTORIC CENTER. RIGHT ABOVE, PART OF RIO BRANCO 
SQUARE, ALSO KNOWN AS MARCO ZERO (ZERO MILESTONE)

UM ‘BALANCÊ’ PATRIMONIAL* 
• Cerca de 2 mil bares e restaurantes;
• Mais de 200 empreendimentos hoteleiros;
• Um aeroporto internacional (Aeroporto 

Internacional do Recife – Guararapes/
Gilberto Freyre), a 11 km do centro da 
cidade;

• Um terminal rodoviário (conhecido 
também como Terminal Integrado de 
Passageiros), a 5 km da Arena de 
Pernambuco e a 15 km do centro;

• Um terminal marítimo, com movimenta-
ção total de 25,4 mil passageiros na 
temporada 2017/2018.

*Fontes: Anuário Estatístico de Pernambuco 
de 2016, Invest in Pernambuco, Prefeitura do 
Recife e Porto do Recife

POPULAR FIGURE ON THE LIST OF BRAZILIAN CITIES THAT MOST 
HOST INTERNATIONAL EVENTS, THE CAPITAL OF PERNAMBUCO 
GATHERS ALL QUALITIES FOR AN EXCELLENT BUSINESS DESTINATION
Sharing with Natal the second position in the classification of cities in the 
Northeast that most hosted international events in 2017 – according to 
annual data released by ICCA (International Congress and Conventions) 
–, for years, Recife has been constantly present amongst the Brazilian 
destinations with more visibility in the world scenario of business travels. 
Pole of leisure, services, commerce, technology, innovation and other 
economic branches, and one of the main hubs for other centers of 
great relevancy in the national market, such as the prosperous region 
of São Francisco Valley, the capital of Pernambuco has the largest part 
of events of the State, which, only in 2016, achieved the number of 
81 events, from which 16 were brought to the State and 65 were 
supported by Recife Convention & Visitors bureau, official data source.
LEADING THE CATEGORY
Collector of areas exclusively intended to business meetings, when it comes to 
choosing the perfect place for an event, the land of the frevo (traditional rhythm 
of Pernambuco) does it really well, presenting options that suit all tastes and 
budgets. By the way, an example is the Convention Center of Pernambuco, 
one of the benchmarks of the sector on the Northeastern coast and whose 
structure includes theaters, rooms, auditoriums and several spaces with 
executive profile and capacity to accommodate from 100 to 6,000 people.
HERITAGE BALANCE*
• About 2,000 bars and restaurants;
• More than 200 hotels;
• An international airport (Recife International Airport – Guararapes/

Gilberto Freyre), about 11 km away from the city’s downtown;
• A bus terminal (also known as Terminal Integrado de Passageiros 

– Integrated Terminal of Passengers), 5 km away from Arena de 
Pernambuco (Pernambuco Arena) and 15 km from the downtown;

• A maritime terminal, having a total of 25,400 passengers in the 
season of 2017/2018.

*Sources: Pernambuco Annual Balance Sheet, 2016, Invest in Pernambuco, 
City Hall of Recife and Port of Recife
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Coração do estado que faz 
fronteira com a Argentina e 
o Paraguai, dois importantes 

parceiros comerciais do Brasil no bloco 
econômico do Mercosul, além de 
bem relacionada Curitiba é presença 
constante nos rankings nacionais e 
internacionais que elegem as cidades 
com maior potencial para o turismo de 
negócios no país. E a fama se faz mais 
do que justa!
Conforme dados divulgados pelo 
Curitiba Região e Litoral Convention 
& Visitors Bureau (CCVB), no primeiro 
semestre de 2018 a capital paranaense 
teve 108 dias preenchidos por eventos 
(ou algo em torno de R$ 92 milhões), 
contra 88 registrados no mesmo período 
do ano passado, o que representa um 
crescimento acelerado do segmento que 
responde por uma das maiores fatias do 
mercado turístico local.
TUDO É INFRAESTRUTURA
Contando com 158 espaços com 
perfil corporativo, os quais, juntos, 
acomodam até 245 mil pessoas, 
de acordo com dados da Prefeitura, 
Curitiba se destaca na qualidade dos 

serviços comerciais, de hospedagem e 
de mobilidade, apresentando-se como 
modelo de excelência regional. Isso 
porque a cidade pode ser considerada 
como polo executivo e como hub 
para outros destinos do Paraná tidos 
como referências no MICE (sigla em 
inglês para Encontros, Investimentos, 
Conferências e Feiras) verde e amarelo, 
como Foz do Iguaçu, por exemplo.

CURITIBA (PR)

THE CAPITAL OF PARANÁ STATE DOES A GOOD JOB IN THE 
CORPORATE FIELD AND KEEPS GROWING ON THE LIST OF 
DESTINATIONS WITH BUSINESS PROFILE IN THE COUNTRY
Heart of the State bordering Argentina and Paraguay, two important 
business partners of Brazil in the trade bloc Mercosur, in addition to 
having good neighbors, Curitiba is constantly present in national 
and international rankings that elect those cities with higher potential 
for business tourism in the country. And it does justice to its fame!
According to data released by Curitiba Region and Coastal 
Convention and Visitors Bureau (CCVB), in the first half of 2018, 
the capital of Paraná had 108 days of events (or something around 
R$ 92 million), compared to 88 registered in the same period of the 
last year, which represents an accelerated growth of the segment 
that accounts for one of the largest slices of the local tourist market.
EVERYTHING IS INFRASTRUCTURE
Counting on 158 venues with business profile, which can 
together accommodate up to 245,000 people, according 
to data provided by the City Hall, Curitiba stands out when it 
comes to quality of commercial services, lodging and mobility, 
being an excellent regional model. That’s because the city can 
be considered as a business pole and hub for other destinations 
of Paraná that are benchmarks for Brazilian MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions), such as Foz do Iguaçu.
REASONS TO NEGOTIATE*
• Less than a two-hour flight away from São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre and Brasília;
• About 19,000 hotel rooms;
• More than 4,000 food and beverage establishments;
• Afonso Pena International Airport (located in the neighboring 

municipality of São José dos Pinhais), elected one of the best 
in the country after a Passenger Satisfaction Survey released 
by the Ministry of Transport, Ports and Civil Aviation;

• More than 3 million arrivals at the city’s train station in 2017.
*Sources: Paraná Annual Balance Sheet, 2016, Infraero and Municipal 
Tourism Institute of Curitiba

A CAPITAL PARANAENSE FAZ BONITO NO CORPORATIVO 

E SE MANTÉM EM ASCENSÃO NA RELAÇÃO DE 

DESTINOS COM PERFIL DE NEGÓCIOS NO PAÍS

NA FOTO EM DESTAQUE, O FAMOSO JARDIM BOTÂNICO 
DE CURITIBA. ACIMA, RECORTE DO AEROPORTO INTERNA-
CIONAL AFONSO PENA E A BELA PAISAGEM DA CIDADE
IN THE MAIN PHOTO, THE FAMOUS BOTANICAL GARDEN OF 
CURITIBA. ABOVE, AFONSO PENA INTERNATIONAL AIRPORT 
AND BEAUTIFUL LANDSCAPE OF THE CITY

RAZÕES PARA NEGOCIAR* 
• A menos de duas horas de voo de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Brasília;

• Quase 19 mil leitos de hospedagem;
• Mais de 4 mil estabelecimentos 

alimentícios;
• Aeroporto Internacional Afonso Pena (si-

tuado no município vizinho de São José 
dos Pinhais), eleito um dos melhores do 
país após Pesquisa de Satisfação do 
Passageiro divulgada pelo Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil;

• Mais de 3 milhões de desembarques 
na rodoferroviária municipal em 2017.

*Fontes: Anuário Estatístico do Estado 
do Paraná de 2016, Infraero e Instituto 
Municipal de Turismo de Curitiba
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O Transamerica Prime Curitiba está localizado no bairro do Batel, próximo a bares, 
restaurantes, centros de convenções e shopping centers, e oferece aos seus hóspedes 
confortáveis acomodações e diversas praticidades, tais como: camas king size ou duas 
de solteiro, frigobar, TV LCD, ar-condicionado, estação de trabalho, cofre de segurança 
digital, tábua e ferro de passar roupa, além de sauna para quem quiser relaxar.
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Quando falamos sobre feiras, 
convenções, reuniões, simpósios 
e demais eventos corporativos 

em um destino com ampla experiência na 
recepção de acontecimentos épicos, como 
Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e uma 
das maiores festas de Carnaval e Réveillon 
do planeta, fica fácil, fácil de entender por 
que o Rio de Janeiro está, desde sempre, 
entre as grandes referências nacionais no 
universo dos bons negócios.
EXECUTIVA DA GEMA
Indiscutivelmente associada ao turismo de 
lazer, mas presença categórica também nas 
áreas de energia, petróleo, gás, indústria 
criativa e telecomunicações, 43,7% dos vi-
sitantes recebidos pela capital fluminense 
em 2017 tinham como motivo principal da 
viagem atividades de perfil empresarial, con-
forme levantamento realizado pela ABIH-RJ 
(Associação de Hotéis do Estado do Rio de 
Janeiro) em parceria com a Fecomércio RJ.
Vice-colocada entre os destinos brasileiros 
que mais sediaram eventos internacionais, de 
acordo com o Anuário Estatístico de Turismo 
do MTur de 2018 (que tem como base o 
ano de 2017), do total de 1,3 milhão de 
estrangeiros que desembarcaram na terra do 
Cristo Redentor, 23,7% deles foram movidos 
por negócios, eventos e convenções, dado 
que não deixa espaço para dúvida de que 
a Cidade Maravilhosa, além de extraordina-

RIO DE JANEIRO (RJ)
SÍMBOLO UNIVERSAL DO LAZER, A CIDADE TAMBÉM É CHEIA DE ENCANTOS NO 

SETOR CORPORATIVO, REUNINDO O MELHOR DOS DOIS MUNDOS E OBTENDO 

COMO RESULTADO UMA MÉDIA ANUAL DE 7 MILHÕES DE TURISTAS 

À ESQUERDA, O EMBLEMÁTICO MARACANÃ VISTO DE 
CIMA. AO LADO, QUADRA DE BADMINTON CONSTRUÍDA 
NO RIOCENTRO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016 E 
RECORTE DO RIOGALEÃO, RESPECTIVAMENTE
TO THE LEFT, THE EMBLEMATIC MARACANÃ STADIUM SEEN FROM 
THE TOP. TO THE RIGHT, BADMINTON COURT BUILT ON RIOCENTRO 
FOR THE 2016 OLYMPIC GAMES AND RIOGALEÃO, RESPECTIVELY

RIO DE JANEIRO A JANEIRO* 
• Segunda maior cidade do Brasil;
• Oferta de mais de 33 mil quartos de 

hotéis;
• Aproximadamente 70 eventos já 

programados de setembro de 2018 a 
julho de 2024;

• Estimativa de US$ 91 milhões em 
receita gerada por feiras e congressos 
previstos para 2019 e 2020;

• Dois aeroportos, sendo um internacional 
(o RIOgaleão – Aeroporto Internacional 
Tom Jobim) e um doméstico (Aeroporto 
do Rio de Janeiro – Santos Dumont).

*Fontes: ABIH-RJ, Riotur e Rio Convention & 
Visitors Bureau

UNIVERSAL SYMBOL OF LEISURE, THE CITY ALSO ENCHANTS WHEN IT 
COMES TO BUSINESS SECTOR, GATHERING THE BEST OF BOTH WORLDS 
AND HAVING AS A RESULT AN ANNUAL AVERAGE OF 7 MILLION TOURISTS
When we talk about fairs, conventions, meetings, symposiums and other 
business events in a destination with wide experience at hosting epic 
moments, such as the World Cup, Olympic Games and one of the 
largest Carnival festivals and New Year's Eve parties of the planet, it’s so 
easy to understand why Rio de Janeiro is, since ever, amongst the greatest 
national benchmarks for the world of good business.
A NATURAL BUSINESS CITY
Definitely associated with leisure tourism, but with categorical presence in 
areas like energy, oil, gas, creative industry and telecommunications, 43.7% 
of the visitors of Rio in 2017 were traveling for business purposes, according 
to data gathered by ABIH-RJ (Associação de Hotéis do Estado do Rio de 
Janeiro – Brazilian Hotel Industry Association in Rio de Janeiro) in partnership 
with Fecomércio RJ (Federation of Rio de Janeiro State Commerce).
Second position amongst the Brazilian destinations that most hosted 
international events, according to the MTur (Ministry of Tourism) Annual Tourism 
Balance Sheet of 2018 (which is based on 2017), from the total of 1.3 
million foreigners who visited the land of Christ the Redeemer, 23.7% of them 
were moved by businesses, events and conventions, information which proves 
that the Wonderful City, in addition to being extraordinarily beautiful, it's also 
a right choice for business travelers. 
A RIVER OF RICHNESS
Decorated with awesome beaches and large areas covered by the 
green color of the Atlantic Forest, Rio has also an urban infrastructure 
that does justice to its cosmopolitan title. When it comes to venues, for 
example, the region is owner of a range of famous places, such as 
Estádio do Maracanã (Maracanã Stadium), with capacity for more than 
78,000 people, and Riocentro, Barra da Tijuca, with over 500,000 m² 
of area and multifunctional facilities for different events. 
RIO FROM JANUARY TO JANUARY*
• The second largest city of Brazil;
• It offers more than 33,000 hotel rooms;
• About 70 events already confirmed from September, 2018, to July, 2024;
• An estimation of US$ 91 million of income arisen from fairs and 

congresses for 2019 and 2020;
• Two airports, one at international level (RIOgaleão – Tom Jobim International 

Airport) and a domestic one (Rio de Janeiro Airport – Santos Dumont).
*Sources: ABIH-RJ, Riotur e Rio Convention & Visitors Bureau

riamente linda, continua sendo uma escolha 
sem erro para quem viaja a trabalho. 
UM RIO DE RIQUEZAS
Decorado por belíssimas praias e extensas 
áreas cobertas pelo verde da Mata Atlântica, 
o Rio ainda acomoda uma infraestrutura ur-
bana que faz jus à sua posição cosmopolita. 
No quesito locações, por exemplo, a região 
dá um show na oferta de espaços consagra-
dos, como o Estádio do Maracanã, com ca-
pacidade para mais de 78 mil pessoas, e o 
Riocentro, na Barra da Tijuca, com mais de 
500 mil m² de área e instalações multifuncio-
nais para eventos de todos os tipos.

CP DC PRESS/SHUTTERSTOCK.COM
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Localizado na famosa Praia de Copacabana, 
no pacato bairro do Leme

Duas piscinas com vistas incríveis, Fitness 
Center 24 horas, spa e serviço de praia 
exclusivo

FFácil acesso aos aeroportos e principais 
atrações da cidade

545 apartamentos com lindas vistas para 
o mar

Vista 360° das principais atrações da cidade

Hotel inovador e com decoração 
contemporânea

Próximo às melhores opções de  lazer e 
entretenimento do bairro, além de estar 
ao lado do Shopping Metropolitano

Rooftop com piscina e hidromassagem 
e moderna academiae moderna academia

Shuttle aos fins de semana para a Praia 
da Reserva

Próximo aos principais centros corporativos 
da Barra

na versão Hilton
RioO melhor

do 
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Banhada pelo Oceano Atlântico, 
ostentando quase 400 km de costa 
litorânea e presenteada com uma 

média de 300 dias de sol por ano, à 
primeira vista Natal pode até parecer um 
lugar exclusivo para férias. Porém, não se 
engane, porque a capital do Rio Grande 
do Norte não decepciona nem mesmo 
durante uma jornada de trabalho.
Dona de belezas naturais que são uma 
fonte e tanto de inspiração, a cidade 
que arrasa no campo do entretenimento 
manda bem também no segmento 
corporativo. Este cenário se explica por 
dois motivos: devido à forte atuação do 
destino nos mercados espacial, energético 
e de agronegócio, por exemplo, e por 
conta da pluralidade de locais e serviços 
de apoio à realização de eventos 
multitemáticos.
NA MEDIDA CERTA
Nacional ou internacional, de pequeno, 
médio ou grande porte, formal ou informal, 
com poucos ou vários dias de duração, 
sejam quais forem as especificações 
do evento, em Natal certamente há um 
espaço que preenche todos os requisitos.
Disponibilizando por volta de 50 locações 
de perfil empresarial, incluindo espaços em 

NATAL (RN)
A CAPITAL POTIGUAR ATRAI 2 MILHÕES DE VISITANTES POR 

ANO E DESPONTA COMO O ENDEREÇO EXATO PARA QUEM 

DESEMBARCA COM O INTUITO DE UNIR LAZER E NEGÓCIOS 

NA FOTO À ESQUERDA, A GIGANTESCA ARENA DAS 
DUNAS. AO LADO, O FAMOSO MORRO DO CARECA. 
ACIMA, VISTA AÉREA DA PRAIA DE PONTA NEGRA
TO THE LEFT, THE GIANT ARENA DAS DUNAS (DUNAS ARENA). 
TO THE RIGHT, THE FAMOUS MORRO DO CARECA (BALD 
HILL). ABOVE, AERIAL VIEW OF PONTA NEGRA BEACH

ALGUNS PRESENTES DE NATAL* 
• A capital brasileira mais próxima da 

Europa (a apenas 7 horas de voo de 
Lisboa);

• Cerca de 30 mil acomodações nos 
meios de hospedagem;

• Mais de 500 bares e restaurantes;
• Um aeroporto internacional, 

abastecido com serviços de transfer, 
aluguel de carros, táxis e linhas de 
ônibus municipais e intermunicipais;

• Um terminal rodoviário.
*Fontes: Prefeitura de Natal, Aeroporto 
Internacional de Natal – Governador Aluízio 
Alves e Natal Convention Bureau

THE CAPITAL OF RIO GRANDE DO NORTE BRINGS 2 
MILLION VISITORS PER YEAR AND IT IS THE RIGHT ADDRESS 
TO MIX LEISURE AND BUSINESS
Washed by the Atlantic Ocean, with a coastline of almost 400 km 
and 300 sunny days per year on average, at first sight, Natal may 
look like just a leisure destination. However, don’t be deceived, 
because this city doesn't disappoint even during business hours.
Owner of natural beauties that are such a source of inspiration, this 
city that rules the entertainment field also does well when it comes 
to business area. This scenario can be explained by two reasons: 
because of the strong presence of the destination in space, energy 
and agribusiness markets, for example, and because of the plurality 
of venues and support services to multi-themed events. 
RIGHT SIZED
National or international, small, medium or large scale, 
formal or informal, with few or several days, whatever the 
specifications of the event, there will certainly be a venue that 
fulfill all requirements in Natal.  
Having about 50 locations of business profile, comprehending venues 
in hotels of famous chains, it’s among this range of options that two 
symbols of this metropolis are located, strongly recommended for 
business meetings and other corporate activities: Convention Center of 
Natal, neighboring Ponta Negra Beach and which has been currently 
undergoing renovations to widen its capacity of up to 12,000 people, 
and the famous Arena das Dunas, a complex of lounges in different sizes 
and infrastructure to accommodate the audience of 31,300 attendees.    
SOME ADVANTAGES OF NATAL* (BOX)
• The Brazilian capital closest to Europe (only 7-hour flight from Lisbon);
• About 30,000 accommodations;
• More than 500 bars and restaurants;
• An international airport, with services of transfer, car rentals, taxi 

and municipal and inter-municipal bus lines;
• A bus terminal.
*Sources: City Hall of Natal, Natal International Airport – Governor 
Aluízio Alves and Natal Convention Bureau

hotéis pertencentes a redes conceituadas, 
é em meio a esse rol de opções que estão 
dois símbolos da metrópole, mais que 
indicados para encontros de negócio e 
demais atividades do ramo: o Centro de 
Convenções de Natal, vizinho à Praia de 
Ponta Negra e que, atualmente, passa por 
reformas de ampliação da capacidade 
para até 12 mil pessoas, e a prestigiada 
Arena das Dunas, com um complexo 
de lounges de diferentes tamanhos e 
infraestrutura para receber um público de 
31,3 mil participantes.
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ALENA ZHARAVA/SHUTTERSTOCK.COM

Terceira colocada no pódio de cidades 
brasileiras que mais receberam 
estrangeiros em viagem a trabalho no 

ano passado, conforme dados do Anuário 
Estatístico do Ministério do Turismo, Porto 
Alegre vem se estabelecendo como uma das 
principais potências do país no segmento 
corporativo graças a dois fatores decisivos: 
localização geográfica privilegiada e 
infraestrutura turística de ponta.
A menos de duas horas de voo de grandes 
metrópoles continentais, como São Paulo, 
Montevidéu e Buenos Aires, por exemplo, 
e apresentando ampla rede de hotéis, 
estabelecimentos comerciais, serviços de 
conveniências e atrativos multitemáticos de 
lazer e entretenimento, não é de se espantar 
que, somente em 2017, a capital gaúcha 
tenha captado 43 eventos executivos, 
segundo levantamento do Porto Alegre & 
Região Metropolitana Convention & Visitors 
Bureau. Afinal, se tem algo que há de sobra 
por ali são bons motivos – e lugares! – que 
têm tudo a ver com as crescentes demandas 
do viajante corporativo.
PROJEÇÕES FUTURAS
Embora o destino já conte com um 
leque recheado de opções para 

eventos de negócio, Porto Alegre segue 
ampliando e aprimorando a oferta de 
locais especializados neste segmento, 
acolhendo mais e mais visitantes. Prova 
disso é o fato de que, no momento, a 
Prefeitura da cidade está investindo forte 
na implantação de um moderno Centro 
de Convenções e Eventos, o qual deverá 
ser construído bem ao lado do famoso 
Estádio Beira-Rio, sede para alguns jogos 
da Copa do Mundo Fifa de 2014.

PORTO ALEGRE (RS)

AN IMPORTANT ECONOMIC BRAZILIAN POLE, THE CAPITAL OF 
RIO GRANDE DO SUL IS ONE OF THE NATIONAL HIGHLIGHTS 
IN INFRASTRUCTURE FOR BUSINESS TRAVELERS
Third place on the podium of Brazilian cities that most received 
foreigners on a business trip last year, according to the Annual 
Balance Sheet of Ministry of Tourism, Porto Alegre has established 
itself as one of the country's main powers in the corporate segment 
because of two decisive factors: privileged geographic location and 
cutting-edge tourist infrastructure.
Less than two-hour flight away from big continental metropolises, 
such as São Paulo, Montevideo and Buenos Aires, and presenting 
wide hotel chains, commercial establishments, convenience services 
and leisure and entertainment multi-themed attractions, it’s not a 
coincidence that, only in 2017, the capital city of Rio Grande do 
Sul has carried out 43 business events, according to data provided 
by Porto Alegre & Metropolitan Region Convention & Visitors Bureau. 
After all, if there's something that this city exudes these are good 
reasons – and places! – that has everything to do with the growing 
demands of business travelers. 
PREDICTING THE FUTURE
Although the destination already has a wide range of options for business 
events, Porto Alegre keeps expanding and improving the offer of specialized 
venues in this segment, welcoming more and more visitors. Proof of this 
is the fact that, at the moment, the City Hall is strongly investing in the 
implementation of a modern Convention and Events Center, which will 
probably be built right next to the famous Beira-Rio Stadium, place that 
hosted some matches of the Fifa World Cup 2014. 
THE RIGHT PLACE FOR EXCELLENT BUSINESS* 
• Average of 18,000 hotel rooms;
• About 4,000 bars and restaurants;
• Arrival and departure of almost 8 million passengers in 2017 

via Salgado Filho International Airport;
• More than 5.3 million inter-municipal departures from the bus 

terminal of the city last year.
*Sources: Tourism Statistics Report for Porto Alegre & Metropolitan Region 
Convention & Visitors Bureau and Sindha

IMPORTANTE POLO ECONÔMICO BRASILEIRO, A CAPITAL 

GAÚCHA É UM DOS DESTAQUES NACIONAIS EM 

INFRAESTRUTURA PARA VIAJANTES A NEGÓCIO

NA FOTO MAIOR, LATERAL DO ESTÁDIO BEIRA-RIO. EM 
SEGUIDA, MOVIMENTO DO AEROPORTO SALGADO FILHO. 
LOGO ACIMA, PRÉDIOS ENFEITAM O HORIZONTE DO 
OUTRO LADO DO LAGO GUAÍBA
IN THE LARGEST PHOTO, LATERAL OF BEIRA-RIO STADIUM. THEN, 
BUSY ROUTINE OF SALGADO FILHO AIRPORT. RIGHT ABOVE, BUILDINGS 
DECORATE THE HORIZON ON THE OTHER SIDE OF GUAÍBA RIVER

UM PORTO SEGURO PARA 
EXCELENTES NEGÓCIOS* 
• Média de 18 mil leitos em meios de 

hospedagem;
• Aproximadamente 4 mil bares e 

restaurantes;
• Embarque e desembarque de quase 8 

milhões de passageiros em 2017 via 
Aeroporto Internacional Salgado Filho;

• Mais de 5,3 milhões de embarques 
intermunicipais realizados na 
rodoviária da cidade no ano passado.

*Fontes: Boletim Estatístico Municipal do 
Turismo em Porto Alegre, Porto Alegre & 
Região Metropolitana Convention & Visitors 
Bureau e Sindha
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SOFT INN MACEIÓ PONTA VERDE

ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA

AS MELHORES EXPERIÊNCIAS 
PARA O SEU CLIENTE DO 
NORTE AO SUL DO BRASIL.

CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES DE HOTÉIS POR TODO O PAÍS.

É SÓ ESCOLHER  O ESTADO : ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, 
ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MATO GROSSO, MINAS GERAIS, PARÁ, RIO DE JANEIRO, 
RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO.
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Congressos, convenções, feiras, 
simpósios, treinamentos, seminários, 
palestras, workshops e reuniões: na 

megalópole brasileira que não para nem 
por um segundo, tão impressionante quanto 
o seu fôlego é a agenda recheada de 
compromissos de janeiro a janeiro, que faz 
jus à posição de maior centro econômico, 
financeiro e cultural da América Latina.
Dispondo de uma megainfraestrutura, capaz 
de acomodar simultaneamente milhares de 
eventos dos mais variados portes, estilos 
e orçamentos, em São Paulo os turistas de 
negócios têm acesso rápido e fácil a um leque 
completo de serviços, que garantem uma 
estada tão bem-sucedida quanto sua anfitriã.
UMA TERRA DE SUPERLATIVOS
Na cidade onde tudo é macro, a indústria de 
viagens não escapa a essa máxima, sendo 
chancelada por dados que comprovam sua 
inegável vocação para os negócios. Inclusive, 
segundo projeções do Observatório de Turismo 
e Eventos paulista, Sampa deve atrair algo em 
torno de 16,2 milhões de visitantes em 2019.
Dados divulgados pela São Paulo Turismo 
(SPTuris) comprovam que o turismo corporativo 
e de eventos responde por 50% dos desem-
barques nacionais e internacionais no destino, 
então que tal aproveitar o perfil executivo da 
região para sugerir ao passageiro um investi-
mento com retorno garantido para você e para 
ele, agente? Bons argumentos não faltam! 

SÃO PAULO (SP)

VISITED BY OVER 15 MILLION PEOPLE IN 2017, IN THE CITY 
THAT IS SYNONYMOUS WITH GOOD DEALS, BUSINESS 
TOURISM IS THE HIGHLIGHT OF THE SECTOR
Congresses, conventions, fairs, symposiums, trainings, seminars, lectures, 
workshops and meetings: in this Brazilian megalopolis that doesn't stop 
not even for a second, so impressive as its rhythm it's the schedule full of 
events from January to January, doing justice to the position of the largest 
economic, financial and cultural center of Latin America.
Having a huge infrastructure, able to simultaneously accommodate 
thousands of diversified events of different styles and budgets, in São 
Paulo, business tourists have a quick and easy access to a complete 
range of services, guaranteeing a stay as successful as its host is.
A LAND OF SUPERLATIVES
In the city where everything is macro, the travel and tourism industry isn’t 
an exception and data proves its undeniable talent for business. Also, 
according to expectations of the Observatório de Turismo e Eventos 
(Tourism and Events Observatory) of São Paulo, the city may attract 
something around 16.2 million visitors in 2019.
Data disclosed by São Paulo Turismo (SPTuris – São Paulo Tourism) proves 
that business and event tourism is responsible for 50% of the national and 
international arrivals, so what about taking the executive profile of the region 
into account and suggesting your passengers an investment with guaranteed 
profit for you and for them, agent? There are countless arguments! 
THE MORE, THE BETTER!
Place for international events, such as Brazilian F1 Grand Prix, 
LGBT Pride Parade and São Paulo Fashion Week, the capital city is 
considered as the largest hub of the State for passengers traveling to 
the countryside and seaside, regions that are important economic poles 
for research, education, agribusiness, commerce and general services.
OPPORTUNITIES TRANSLATED INTO NUMBERS*
• 4.4 million m² in areas for events;
• More than 40,000 accommodations in hotels;
• World benchmark in number and variety of restaurants;
• Three airports: one at national level (Congonhas) and two at international 

level (in the neighboring cities of Guarulhos and Campinas);
• Three bus terminals (Tietê, Jabaquara and Barra Funda); 
• Destination owner of 42% of the Brazilian market regarding business fairs;
• 62 new events confirmed between 2018 and 2026.
Source: Tourism and Events Observatory of São Paulo, 2017, and Visite São Paulo 

VISITADA POR MAIS DE 15 MILHÕES DE PESSOAS EM 2017, 

NA CIDADE SINÔNIMO DE BONS NEGÓCIOS O TURISMO 

CORPORATIVO SEGUE COMO O CARRO-CHEFE DO SETOR

À ESQUERDA, A ICÔNICA FACHADA DO MASP. ACIMA, 
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, UM DOS POLOS DE EVENTOS 
DA CIDADE, E RECORTE DA SÃO PAULO FASHION WEEK
TO THE LEFT, THE ICONIC FACADE OF MASP. ABOVE, LATIN 
AMERICA MEMORIAL, ONE OF THE POLES FOR EVENTS OF THE 
CITY, AND SÃO PAULO FASHION WEEK

OPORTUNIDADES TRADUZIDAS 
EM NÚMEROS* 
• 4,4 milhões de m² em espaços para 

realização de eventos;
• Mais de 40 mil acomodações em hotéis;
• Referência mundial em número e 

variedade de restaurantes;
• Três aeroportos: um de abrangência 

nacional (Congonhas) e dois 
internacionais (nas cidades vizinhas de 
Guarulhos e Campinas);

• Três terminais rodoviários (Tietê, 
Jabaquara e Barra Funda); 

• Destino detentor de 42% do mercado 
brasileiro de feiras de negócios;

• 62 novos eventos confirmados entre 
2018 e 2026.

*Fontes: Observatório de Turismo e Eventos de 
São Paulo, 2017, e Visite São Paulo

CIFOTART/SHUTTERSTOCK.COM

PLOPES/SHUTTERSTOCK.COM

QUANTO MAIS GENTE, MELHOR!
Sede de eventos de relevância internacional, 
como o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 
1, a Parada do Orgulho LGBT e a São Paulo 
Fashion Week, a capital paulista figura como 
o maior hub do estado para viajantes rumo 
ao interior e ao litoral, regiões que despontam 
como importantes polos econômicos de 
pesquisa, educação, agronegócio, comércio 
e serviços em geral. 



/ 35

São15 Hotéis no estado de São Paulo

e mais 24 pelo Brasil.

A MAIOR REDE DE HOTÉIS
INDEPENDENTES DO BRASIL

A Brazil Sales está presente em diversos 
lugares do Brasil, atuando com hóteis de lazer, 

corporativo e espaço de eventos.

Oferecendo também soluções aos hotéis como 
Central de Reservas, Gestão de Canais Online, 
Representação Comercial e Marketing Digital.

Foto: revista HG



36 / SV

 

GABRIELA BERLIN
Berlin Turismo 
Brasília (DF)

“Brasília representa um dos grandes polos 
corporativos nacionais por ser a capital do país 
e onde tudo acontece em âmbito empresarial e 
em termos de governo. O turismo de negócios 
é de grande importância para o destino porque, 
apesar de existirem as videoconferências, o 
relacionamento humano ainda é de extrema 
importância, exigindo que os executivos viajem e 
participem de reuniões presenciais. Como agentes 
de viagens, consideramos nossa importância 
fundamental neste processo pelo fato de 
oferecermos prestação de serviços de um modo 
germânico, a qual é a nossa marca registrada, 
conseguindo, assim, fidelizar o cliente.”

SERGIO BARBOSA LIMA
Cert@ Viagens
Belo Horizonte (MG)

PELO MUNDO

Só quem já viajou a trabalho sabe o quanto é fundamental 
contar com o suporte de uma agência: da escolha do meio de 
hospedagem com o melhor endereço à possibilidade de remarcar 

passagens aéreas nos 45 minutos do segundo tempo, motivos existem 
aos montes para deixar esse tipo de preocupação sob os cuidados de 
alguém que tem recursos de sobra para contornar qualquer dificuldade. 
E, considerando que o Brasil tem ganhado notoriedade crescente no 
âmbito corporativo, os agentes de viagens conquistaram papel de 
destaque neste cenário, reconhecendo este segmento como um alicerce 
importante para o setor como um todo. A Segue Viagem convidou alguns 
agentes que mandam bem demais nessa área para explicar em detalhes 
por que sua consultoria é tão preciosa neste momento. Confira só!

PRÓXIMA PARADA: 
TURISMO CORPORATIVO

“A maior importância do turismo de negócios é expandir horizontes, buscar novos 
parceiros e atingir o público-alvo. Agências de viagens corporativas têm se especia-
lizado cada vez mais neste segmento como forma de alavancar negócios e construir 
parcerias sólidas e duradouras. Muito além de emitir bilhetes e cuidar de chegadas e 
partidas em aeroportos, elas se preocupam com as diversas atividades que envolvem 
uma viagem de negócios, como hospedagem, alimentação, locomoção e, principal-
mente, o bem-estar dos viajantes. Belo Horizonte, cidade onde fica a Cert@ Viagens, 
foi planejada e tem os setores de serviços e comércio muito fortes. O destino se 
renova naturalmente e, com isso, cria opções e atrativos para os mais diversos perfis 
de visitantes. Isso é o que faz da capital um destino surpreendente.”

“The importance of business tourism is to expand horizons, look for new partners and achieve the target audience. 
Business travel agencies have been specializing even more in this segment as a way to boost sales and build 
solid and long-term partnerships. In addition to issuing tickets and dealing with arrivals and departures at airports, 
they are concerned with the several activities that involve a business trip, such as lodging, food, transportation 
and, above all, the well-being of travelers. Belo Horizonte, city in which Cert@ Viagens is located, was planned 
and has consolidated service and commerce sectors. The destination has been naturally renewed and it creates 
options and attractions for many different profiles of visitors. This is what makes the capital a surprising destination."

ANNELISE MOLETTA 
Directtiva Viagens & Turismo
Curitiba (PR)

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

NEXT STOP: BUSINESS TOURISM
Only those who have already traveled for business know how important it is to count on the 
support of an agency: from the choice of the hotel with the best address to the possibility 
of rescheduling air tickets at the last minute, there are so many reasons to leave this type of 
concern in charge of someone who has several resources to deal with difficulties. 
Considering that Brazil has been catching attention regarding the corporate field, travel 
agents have played a main role in this scenario, acknowledging this segment as an 
important pillar to the sector as a whole. Segue Viagem has invited some travel agents 
who do a great job in this area to explain in detail why their guidelines are so valuable 
in this moment. Check this out!

“Brasília represents one of the greatest national corporate poles 
because it’s the capital of the country and where everything 
happens at business and government levels. Business tourism 
is very important to the destination because, in spite of 
videoconferences being available, the human relationship is 
extremely needed; therefore, businesspeople are required to 
travel and to participate in meetings in person. As travel agents, 
we consider ourselves essential in this process because we offer 
services in a Germanic way, which is our trademark, achieving 
the customer loyalty."
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

DANIELLE BARROS
Riotravel Turismo Ltda.
Rio de Janeiro (RJ)

“Pode parecer fácil fechar sua agenda corporativa, com passagens, 
hospedagem e serviços, já que inúmeras opções com preços convidativos estão 
ao alcance do viajante. E é nessa aparente facilidade que uma viagem pode se 
transformar em um caos. Sabemos que imprevistos acontecem; na verdade, 
isso é o que mais acontece quando falamos do mundo corporativo, no qual as 
viagens mudam a todo instante. Neste sentido, o papel das agências vai muito 
além do envio de vouchers: envolve da marcação do assento à sala de reunião 
emergencial e/ou remarcação do voo, fornecendo atendimento especializado. 
Cito aqui o Rio de Janeiro, que vem crescendo mais e mais como destino de 
negócios. Com os hotéis inovando a cada dia, hoje é possível fazer reunião de 
trabalho, praticar exercícios e curtir uma happy hour ou até uma massagem 
no spa. Estamos falando de uma cidade bem abrangente, capaz de suprir as 
necessidades corporativas sem deixar de lado as necessidades pessoais.”

“It may seem easy to book your business schedule, with air tickets, hotels and services, 
since that several options with attractive prices are available for every traveler. And it’s in 
this apparent simplicity that a trip can become a complete chaos. We know that unexpected 
events happen; actually, it happens a lot when it comes to the business world, in which trips 
change every time. Considering this, the role of the agencies goes far beyond the issuing of 
vouchers: it involves from booking a seat to booking a meeting room at the last minute and/
or reschedule a flight, providing specialized service. I mention here Rio de Janeiro, which has 
been growing more and more as a business travel destination. With hotels innovating day after 
day, today it’s possible to hold a business meeting, exercise and enjoy a happy hour or even a 
spa massage. We are talking about a comprehensive city, able to meet every corporate need 
without putting aside personal demands.” 

“Pernambuco tem grande representatividade de viagens de negó-
cio devido à quantidade de empresas que existem aqui, interessa-
das no PIB elevado de nossa região ou, então, em sua localização 
estratégica. O turismo corporativo é o motor propulsor de toda 
a cadeia do setor, pois, ao contrário do turismo de lazer, ele não 
é sazonal. A importância de ser uma agência especializada neste 
segmento é grande, visto que conseguimos atender os clientes 
não apenas nas negociações de descontos com fornecedores, 
mas, também, por emitirmos relatórios importantes para o geren-
ciamento de viagens de acordo com as regras estipuladas por cada 
empresa e para cada grupo de viajantes. Investir em fornecedores 
que nos ofereçam soluções em tecnologia sempre foi a meta da 
Luck Viagens, pois assim conseguimos oferecer um atendimento 
diferenciado e de qualidade, que é o que este mercado almeja.”

SANDRA LUCK

Luck Viagens

Recife (PE)

“After the crisis that has hit Brazil in recent years, 
the agencies that effectively serve the corporate 
field have remained in the market and they are 
growing again. The relation between agency x 
company is a partnership bond. Counting on 
specialized services and knowing that they will 
always have a support, the travelers don’t need 
to worry about taking the best route or looking for 
the best hotel, being more able to focus on their 
business commitments."

“Pernambuco has a great representativeness of business trip 
because of the amount of companies that are located here, 
interested in the high GDP of the region or in its strategic location. 
Business tourism is the main engine of the entire chain of the 
sector, because, unlike the leisure tourism, it’s not seasonal. The 
importance of being a specialized agency in this segment is huge, 
as we have been able to serve customers not only in discount 
negotiations with suppliers, but also because we provide important 
travel management reports according to the rules established by 
each company and for each traveler group. Investing in suppliers 
that offer us technology solutions has always been the goal of Luck 
Viagens, so that we can provide a special and excellent service, 
which is what this market is looking for."

“Depois da crise que atingiu o Brasil 
nos últimos anos, as agências que 
atendem o corporativo de forma 
eficaz se mantiveram no mercado e 
estão voltando a crescer. A relação 
entre agência x empresa é um elo de 
confiança. Contando com serviços 
especializados e sabendo que sempre 
terão suporte, os viajantes não 
precisam se preocupar em traçar a 
melhor rota ou procurar o hotel mais 
adequado, dedicando-se com mais 
tranquilidade ao seu compromisso 
de negócios.”
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DESCUBRA COMO ESTA NOVIDADE PODERÁ SIMPLIFICAR O 

SEU DIA A DIA E DAR UM UPGRADE ÀS SUAS VENDAS

VEM AÍ A NOVA VERSÃO DE  
INTEGRAÇÃO XML

Como você bem sabe, agente, se tem algo que é inerente 
ao DNA do GRUPO TREND é a busca incessante por 
novidades, direcionadas para atingir um único objetivo: 

atualizar constantemente sua carteira de produtos e serviços com 
as melhores boas-novas do mercado. E isso não é pensando só no 
Turismo, não! Aqui entra também tudo o que envolve tecnologia, 
uma grande aliada da holding desde o início de sua história. 
Pois é assim, com a antena sempre ligada e focada em não 
deixar nada escapar ao seu radar, que o grupo traz a você mais 
uma prova de seu pioneirismo mercantil e tecnológico, o qual, 
pode ter certeza, irá contribuir decisivamente para fazer com 
que as ferramentas utilizadas para a efetivação de suas vendas 
corporativas se transformem em uma máquina de fechar negócios.

MAS COMO?
Calma que a Segue Viagem te explica tudo! Você já conhece as 
facilidades trazidas pelo self-booking – software conhecido também 
como OBT (On-line Booking Tool) – e, consequentemente, pelo XML (do 
inglês eXtensible Markup Language), a “linguagem” utilizada por esta 
plataforma. O que você talvez não saiba ainda é que tem uma versão 
novinha em folha do XML, que inclusive já começou a ser implementada 
em algumas OBTs e cujas melhorias prometem favorecer a consultoria 
que você oferece e o modo como hoje faz reservas. 

DE OLHO NO MERCADO

HERE COMES THE NEW XML 
INTEGRATION
GET TO KNOW HOW THIS NOVELTY CAN 
SIMPLIFY OUR DAILY ROUTINE AND UPGRADE 
YOUR SALES
As you know, travel agent, if there's something inherent 
to GRUPO TREND DNA this is the incessant quest for 
novelties, with just one goal: constantly updating its 
portfolio of products and services with the best good 
news of the market. And not only thinking of Tourism! 
Everything that involves technology is also here, a great 
partner of the holding since the beginning of its history. 
It’s always keeping up and focused on capturing 
everything with its radar that the group brings you further 
proof of its commercial and technological pioneering, 
which, you can be sure, will contribute decisively to 
making that the tools used to your corporate sales turn 
into a machine that closes deals.
HOW?
Segue Viagem explains everything! You already know 
the conveniences brought by the self-booking – software 
also known as OBT (On-line Booking Tool) – and, 
consequently, by XML (eXtensible Markup Language), 
the "language" used by this platform. What you may not 
know yet is that it has a fresh new version of XML, which 
has already begun to be implemented in some OBTs and 
whose improvements promise to favor the service you 
offer and the way you make reservations today. 
With this update, users will obtain more agility in the 
processes, larger range of options due to the significant 



/ 39

Com esta atualização, os usuários 
ganharão mais agilidade no andamento 
dos processos, maior poder de escolha 
devido ao expressivo aumento na 
quantidade de fornecedores, um 
leque ainda mais completo de tarifas 
competitivas e um dos mais diferenciados 
custos/benefícios do setor. Além disso, 
todos os produtos disponíveis nos 
sistemas de reservas do GRUPO TREND 
serão integrados a essa nova versão, 
o que ampliará significativamente seus 
argumentos de vendas. 
E não é só isso, não! Para facilitar 
todo este processo, foi criado um 
departamento comercial no GRUPO 
TREND responsável exclusivamente 
pelas integrações XML da holding. 
“Somos pautados pelo objetivo de 
simplificar o dia a dia do agente de 
viagens, de fazer todo o possível 
para favorecer e incrementar suas 
vendas. Quando ele cresce, nós 
crescemos também. Ter a chance de 
liderar este processo e conduzir nossos 
clientes rumo a uma tecnologia mais 
avançada, que transborda vantagens 
e benefícios, é mais do que trabalho, é 
um orgulho mesmo”, explica Alexandre 
Ramos, supervisor de Vendas da 
SHOP HOTEL escolhido pelo grupo 
para assumir esta nova área. 

PRONTO PARA SER INSTALADO
E aí, ficou animado? Então entre 
em contato com o seu integrador (a 
empresa que fornece o self-booking 

que você utiliza) e verifique se a 
atualização XML já está disponível 
para dar aquele up nas suas vendas. 
Vale lembrar que a migração completa 
para o novo sistema está prevista para 
ser concluída em fevereiro de 2019 
e que, após esse período, a versão 
antiga ficará obsoleta para o acesso 
ao portfólio de todas as empresas 
do GRUPO TREND, como TREND 
VIAGENS e SHOP HOTEL. 

TRADIÇÃO DE PONTA
Os olhos estão voltados para o futuro, 
é verdade, mas isso não significa que 
o GRUPO TREND vá deixar de lado 
os conceitos de respeito, transparência 
e credibilidade que, desde o começo, 
norteiam cada uma de suas ações. 
Em outras palavras, à medida que a 
tecnologia se entrelaça à rotina do agente 
de viagens, facilitando e favorecendo suas 
vendas sob diferentes aspectos, evolui 
também a extensa lista de benefícios 
adicionais que a holding oferece a você, 
o único canal de Vendas do grupo.  
Aqui vão alguns exemplos para 
refrescar sua memória: amplo catálogo 
de hotéis no Brasil e no mundo, acordos 
diferenciados com as principais 
locadoras do mercado, consultoria e 
suporte operacional personalizados, 
atendimento em múltiplos canais, 
como chat, e-mail e telefone, plantão 
trilíngue 24 horas (incluindo aos finais 
de semana e feriados) e facilidades 
exclusivas de pagamento.

increase in number of suppliers, more complete set of 
competitive rates and one of the most special costs 
and benefits of the sector. In addition, all products 
available on GRUPO TREND reservations systems 
will be integrated into this new version, which will 
significantly expand your selling arguments.
And there’s more! To make this process easier, a 
commercial department was created at GRUPO 
TREND, exclusively responsible for the holding 
company's XML integrations. "We are guided by the 
goal of simplifying the travel agents’ daily routine, 
doing everything possible to favor and increase 
their sales. When they grow, we grow as well. 
Having the chance to lead this process and lead our 
customers towards a more advanced technology, 
which provides a lot of advantages and benefits, it’s 
more than work, it’s a real pride,” explains Alexandre 
Ramos, Sales supervisor at SHOP HOTEL chosen by 
the group to be in charge of this new area.
READY TO INSTALL IT
Are you excited with this great news? So, contact 
your integrator (the company that provides your self-
booking) and check if the XML upgrade is available 
and boost your sales. It should be highlighted that the 
complete migration to the new system is expected 
to be completed in February, 2019, and that after 
this period the old version will be obsolete for access 
to the portfolio of all companies of GRUPO TREND, 
such as TREND VIAGENS and SHOP HOTEL. 
CUTTING-EDGE TRADITION
The eyes are on the future, that's true, but it doesn’t 
mean that GRUPO TREND will put aside the concepts 
of respect, transparency and credibility that, from the 
beginning, guide each one of its actions. In other 
words, while technology is getting some space in travel 
agent’s daily routine, making easy and encouraging 
sales under different aspects, it also increases the wide 
list of additional benefits that the holding offers you, the 
only Sales channel of the group.    
Here are some examples to refresh your memory: 
large catalogue of hotels in Brazil and abroad, 
special deals with the main car rentals of the market, 
personalized consultancy and customer support, 
support in multiple channels, such as chat, e-mail 
and telephone, 24-hour trilingual support (including 
weekend and holidays) and exclusive conveniences 
of payment.

“CONTACT YOUR INTEGRATOR (THE COMPANY THAT PROVIDES YOUR SELF-BOOKING) AND 
CHECK IF THE XML UPGRADE IS AVAILABLE AND BOOST YOUR SALES"

ENTRE EM CONTATO COM O SEU INTEGRADOR (A EMPRESA QUE 

FORNECE O SELF-BOOKING QUE VOCÊ UTILIZA) E VERIFIQUE SE 

A ATUALIZAÇÃO XML JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA DAR AQUELE 

UP NAS SUAS VENDAS
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COM NEGOCIAÇÕES EXCLUSIVAS PARA DESTINOS DA EUROPA, ÁFRICA, ÁSIA E 

ORIENTE MÉDIO, TREND EXPANDE PORTFÓLIO DE SERVIÇOS E PROGRAMA UM MÊS 

INTEIRO DEDICADO À INTENSIFICAÇÃO DAS VENDAS NO CORPORATIVO E NO LAZER

TURBINANDO A 
PRATELEIRA DE PRODUTOS

Na equação dos bons negócios, a soma entre 
qualidade e quantidade só pode gerar um 
resultado: o crescimento progressivo das 

vendas, claro! E é justamente para fazer dessa 
fórmula matemática uma conta exata para o seu 
sucesso que a TREND apresenta para você, agente, 
um carrinho lotado de destinos e produtos que 
figuram absolutos entre as tendências do mercado.

Reforçando antigas parcerias e ampliando cons-
tantemente sua já extensa rede de fornecedores, 
a operadora segue enriquecendo seu portfólio, o 
qual, não por acaso, é tido pelo trade como re-
ferência em variedade e excelência. Desta vez, a 

EXPANDING THE PORTFOLIO OF 
PRODUCTS
WITH EXCLUSIVE NEGOTIATIONS FOR DESTINATIONS 
IN EUROPE, AFRICA, ASIA AND MIDDLE EAST, TREND 
INCREASES ITS PORTFOLIO OF SERVICES AND PLANS 
A WHOLE MONTH INTENDED TO BOOSTING 
CORPORATE AND LEISURE SALES
In the equation of good deals, the sum between quality and 
quantity can generate only one result: the progressive sales 
increase, of course! It’s just to turn this mathematic formula 
into a precise calculation for your success that TREND 
introduces you, travel agent, to a wide range of destinations 
and products that are absolute trends of the market.
Strengthening old partnerships and often growing its 
already long list of suppliers, the tour operator keeps 
enriching its inventory, which is considered not by 
chance as a benchmark for variety and excellence 

FOTOS SHUTTERSTOCK
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empresa se dedica a fortalecer sua 
presença em países da Europa, África, 
Ásia e Oriente Médio, incorporando 
novas experiências e tarifas pra lá de  
competitivas.

EI, MUNDO, AÍ VAMOS NÓS!
Em busca de oportunidades que 
agrupem sob um mesmo guarda-
chuva produtos, serviços, consultoria 
e suporte operacional a um vantajoso 
custo-benefício, entre algumas das 
conquistas obtidas pela TREND em 
parceria com grandes nomes do 
turismo ao redor do planeta estão, 
por exemplo, vantagens seletas para 
viagens corporativas realizadas em 
cidades como Bangkok, Barcelona, 
Dubai, Joanesburgo, Lisboa, Londres, 
Madri, Paris, Roma e Tel Aviv. 

UM FESTIVAL DE VENDAS
Sabendo dessa supernotícia, você 
agora deve estar se perguntando: 
mas como eu faço para aproveitar já 
essa oportunidade de ouro? A Segue 
Viagem te conta! Entre os dias 22 de 
outubro e 22 de novembro, a TREND 
promoverá um mês temático Europa 
& Exóticos, período durante o qual 
a equipe de Vendas irá às ruas para 
intensificar a divulgação de alguns 
destinos e levar, em primeira mão, as 
principais novidades às agências de 
viagens. É isso mesmo que você leu: 
um mês inteiro de promoções e ações 
imbatíveis, que certamente vão ajudar 
a renovar seus negócios e registrar um 
saldo de vendas extremamente positivo. 

VENDAS EM FOCO
A gente compartilha com você 
os destinos contemplados 
no pacotão de expansão de 
produtos e serviços da empresa:
África do Sul: Cidade do Cabo, 
Joanesburgo e Parque Nacional 
Kruger
Bélgica: Bruxelas
Emirados Árabes Unidos: Abu 
Dhabi e Dubai
Espanha: Andaluzia, Barcelona 
e Madri
França: Paris e região de 
Provença (Cannes e Nice)
Itália: Roma, Veneza, sul do 
país (Costa Amalfitana e Sicília) 
e região da Toscana
Israel: Tel Aviv, destinos da  Terra 
Santa e região do Mar Morto
Holanda: Amsterdã, Haia e 
Roterdã
Portugal: Algarve, Coimbra, 
Douro, Fátima, Lisboa e Porto
Reino Unido: Edimburgo, 
Glasgow, Highlands, Liverpool 
e Londres 
Tailândia: Bangkok, Chiang 
Mai, Chiang Rai e as praias do 
sul (Phuket, Ilhas Phi Phi, Krabi 
e Railay Beach)

by the trade. This time, the company is committed 
to consolidating its presence in countries of Europe, 
Africa, Asia and Middle East, comprehending new 
experiences and very competitive rates.  
HEY, WORLD, HERE WE GO!
Looking for opportunities that gather in the same 
place products, services, consultancy and operational 
support at an advantageous cost-benefit, among some 
TREND’s achievements through partnerships with great 
names of tourism around the world we can mention, 
for example, special benefits in business trips to cities 
such as Bangkok, Barcelona, Dubai, Johannesburg, 
Lisbon, London, Madrid, Paris, Rome and Tel Aviv. 
A SALES FESTIVAL
Now that you know it, you may be wondering: 
how can I take this valuable opportunity? Segue 
Viagem tells you! Between October 22 and 
November 22, TREND will promote the Europe 
& Exotics themed month, period in which the 
Sales team will visit the agencies to intensify the 
promotion of some destinations and take the major 
novelties to travel agencies. That's what you've 
read: a whole month of unbeatable deals and 
actions, which will certainly help you to boost your 
business and record an extremely positive sales 
balance. 
FOCUSING ON SALES
We share with you the destinations included in the 
big package of expanding products and services of 
the company:
South Africa: Cape Town, Johannesburg and Kruger 
National Park
Belgium: Brussels
United Arab Emirates: Abu Dhabi and Dubai
Spain: Andalusia, Barcelona and Madrid
France: Paris and region of Provence (Cannes and 
Nice)
Italy: Rome, Venice, south of the country (Amalfi Coast 
and Sicily) and region of Tuscany 
Israel: Tel Aviv, destinations of the Holy Land and 
region of the Dead Sea
Holland: Amsterdam, Hague and Rotterdam
Portugal: Algarve, Coimbra, Douro, Fatima, Lisbon 
and Porto
United Kingdom: Edinburgh, Glasgow, Highlands, 
Liverpool and London 
Thailand: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai and 
southern beaches (Phuket, Phi Phi Islands, Krabi and 
Railay Beach)

NA PÁGINA AO LADO, RECORTE DA BELÍSSIMA PAISAGEM DE TEL 
AVIV. ACIMA, O ILUMINADO PARQUE GÜELL, UM DOS ÍCONES DE 
BARCELONA
LEFT, BEAUTIFUL LANDSCAPE OF TEL AVIV. ABOVE, THE ILLUMINATED 
PARK GÜELL, ONE OF BARCELONA’S ICONS
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A ON-LINE TRAVEL OPERATOR DO GRUPO TREND SEGUE FIRME E FORTE 

COM AS TARIFAS DIFERENCIADAS E DIVERSIFICA LEQUE DE VANTAGENS 

OFERECIDO AO AGENTE DE VIAGENS

MAIS QUALIDADE,  
MENOS PREÇO:
 O SEGREDO  

DA SHOP HOTEL

Uma empresa nota mil, cujos 
resultados batem quatro dígitos 
sob quaisquer perspectivas de 

análise. Volume de diárias vendidas 
ao mês? 15 mil. Média mensal de 
reservas emitidas no último trimestre? 
10 mil. Quantidade de hotéis 
nacionais e internacionais no portfólio? 
Impressionantes 400 mil. E mesmo com 
números tão expressivos quanto esses – 
sempre chancelados pelas tarifas mais 
competitivas do mercado, vale dizer –, 
a SHOP HOTEL continua se reiventando 
a cada dia para atendê-lo sempre 
melhor, agente. E isso no sentido literal 
da palavra, já que a companhia adota 
um modelo de atendimento rápido, 
prático e extremamente efetivo.
Com um time de profissionais altamente 
capacitado e focado na resolução de 
demandas de back office, o suporte que 
vem da On-line Travel Operator do GRUPO 

TREND varia de acordo com o canal 
utilizado e tem como base dois critérios 
principais: urgência e data da solicitação.

LINHA DIRETA

Para agilizar e simplificar o andamento 
dos processos, garantindo a você 
assistência de primeiríssima qualidade, 
a SHOP HOTEL passou a setorizar o 
atendimento aos clientes da seguinte 
forma: de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, toda a comunicação com 
a empresa é 100% on-line, via chat ou 
e-mail – ah, sim, e mensagens enviadas 
para atendimento@shophotel.com.br  
durante o horário comercial são 
respondidas no mesmo dia.

Já das 18h às 8h, bem como aos fi-
nais de semana e feriados, quem entra 
em campo é a equipe do Plantão 24  
horas, que pode ser contatada pelo e-mail  
24horas@trendoperadora.com.br e pelos 

MORE QUALITY, LOW PRICE: THE 
SHOP HOTEL’S SECRET
THE ON-LINE TRAVEL OPERATOR OF 
GRUPO TREND STAYS STRONG WITH 
SPECIAL RATES AND DIVERSIFIES THE 
RANGE OF ADVANTAGES OFFERED TO 
TRAVEL AGENTS 

A company that gets an A, whose results reach 
four digits under every perspectives of analysis. 
What is the daily volume of room nights sold 
by month? 15,000. What is the monthly 
average of reservations issued last quarter? 
10,000. What is the amount of national 
and international hotels in the inventory? The 
impressive number of 400,000. And even 
with so expressive numbers like these – always 
marked by the most competitive rates of the 
market, by the way – SHOP HOTEL keeps 
reinventing itself each day to provide the best 
service ever, travel agent. And this is in the 
literal sense of the word, since the company 
adopts a model of a quick, practical and 
extremely efficient support service.  
With a team with very qualified professionals 
and focused on the back office demand 
resolutions, the support that comes from the 
On-line Travel Operator of GRUPO TREND 
can vary according to the channel used and 
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telefones (11) 4090-1755 ou (11) 4090-
1688. Quer saber outro diferencial impor-
tante? Os consultores falam a sua língua! 
Isso porque, além do português, todos eles 
são fluentes em inglês e espanhol.

O MELHOR PREÇO É AQUI
Se nos quesitos atendimento e suporte a 
SHOP HOTEL se aprimora dia após dia, 
no que se refere às tarifas, então, nem se 
fala: elas são e sempre serão decisivas no 
momento de fechar qualquer negócio. Sabe 
por quê? Um dos trunfos da empresa está nas 
negociações “agressivas” com a hotelaria, 
as quais, somadas ao extenso catálogo 
de produtos, transformam a companhia 
na escolha acertada para os clientes que 
estão em busca de preço, mas não abrem 
mão da qualidade. Quer tirar a prova? 
Acesse o sistema de reservas da empresa 
(https://shophotel.grupotrend.com/)  
agora mesmo e compare!  
“Fechar acordos com fornecedores a tarifas 
competitivas é, desde o começo, a marca 
registrada da SHOP HOTEL. O mercado 
sabe disso. Qualquer consulta efetuada em 
nosso sistema de reservas comprova como 
nossos preços são atrativos e, de quebra, 
mostra as vantagens que disponibilizamos 
para o agente, que incluem, por exemplo, 
a garantia do câmbio para vendas de 
hospedagem no exterior. Esta prática permite 
até quatro dias antes do check-in alterar a 
forma de pagamento para cartão de crédito 
e, assim, utilizar o câmbio praticado naquele 
dia para conseguir um preço ainda melhor 
para o cliente”, afirma Fernando Gimenez, 
gerente-geral da empresa.

“We started addressing our 
reservations to SHOP HOTEL in 
2017, and since then it became our 
best partner in hospitality. In addition 
to its self-explanatory web portal, the 
company works with attractive and 
competitive rates and has an efficient, 
quick and satisfactory support service. 
When forwarding a request via chat, 
the answer is immediate, and, when 
requesting something via e-mail, they 
give us a feedback on the same day, 
many times few minutes later after 
sending the message. All demands 
are easily received and resolved, with 
no worries.”

Começamos a direcionar 
nossas reservas para 

a SHOP HOTEL em 2017 e, 
desde então, ela se tornou nossa 
maior parceira na hotelaria. 
Além do portal autoexplicativo, 
a empresa trabalha com tarifas 
atrativas e competitivas e tem 
um atendimento eficaz, ágil e 
satisfatório. Ao encaminhar uma 
solicitação pelo chat a resposta 
é imediata, e, ao fazer uma 
solicitação por e-mail, o retorno 
se dá no mesmo dia, muitas 
vezes poucos minutos após o 
envio da mensagem. Todas 
as demandas são recebidas e 
resolvidas tranquilamente, sem 

qualquer transtorno.”

Hanna Araujo
Mundo Tour 
Brasília (DF)

it's based on two major criteria: urgency and 
request date. 
DIRECT LINE
To make more dynamic and simplify the 
process, providing first-quality service to 
you, SHOP HOTEL has divided the customer 
support into the following ways: from 
Monday to Friday, from 8 a.m. to 6 p.m., 
the contact is 100% on-line, via chat or 
e-mail – besides, messages to atendimento@
shophotel.com.br during business hours will 
be answered on the same day.
From 6 p.m. to 8 a.m., as well as on 
weekends and holidays, the 24-hour support 
team is in charge, contacted via 24horas@
trendoperadora.com.br and telephones (11) 
4090-1755 or (11) 4090-1866. Would 
you like to know other important thing? Our 
consultants speak your language! Because, 
in addition to Portuguese, all of them speak 
English and Spanish fluently. 
YOU FIND THE BEST PRICE HERE
If regarding service and support SHOP 
HOTEL improves day after day, when it 
comes to rates, it's even better: they are and 
always will be essential to close deals. Do 
you know why? One of the trumps of the 
company is in its "aggressive" negotiations 
with hotels, which, considering the large 
catalogue of products, make the company 
the right choice for customers looking for 
price and quality. Do you want to check this 
out? Just access the reservation system of the 
company (https://shophotel.grupotrend.
com/) right now and compare!
“Closing competitive deals with suppliers is, 
since the beginning, the trademark of SHOP 
HOTEL. The market knows that. Any search 
in our reservation system proves how our 
prices are attractive and also they will show 
advantages that we provide to the agent, 
which include, for example, the guarantee 
of exchange rate for sales of room nights 
abroad. It allows the change of payment 
option to credit card up to four days before 
the check-in and the use of same exchange 
rate agreed on that day to get an ever 
better price," says Fernando Gimenez, 
general manager of the company. 

“CLOSING COMPETITIVE DEALS WITH SUPPLIERS IS, SINCE THE BEGINNING, THE TRADEMARK OF SHOP HOTEL. 
JUST ACCESS OUR RESERVATION SYSTEM: ANY SEARCH WILL PROVE HOW OUR PRICES ARE ATTRACTIVE AND ALSO 

THEY WILL SHOW ADVANTAGES THAT WE PROVIDE TO THE AGENT,” SAYS GIMENEZ

“FECHAR ACORDOS COM FORNECEDORES A TARIFAS COMPETITIVAS É A MARCA 

REGISTRADA DA SHOP HOTEL. É SÓ ACESSAR NOSSO SISTEMA DE RESERVAS: QUALQUER 

CONSULTA EFETUADA ALI VAI COMPROVAR COMO NOSSOS PREÇOS SÃO ATRATIVOS E, DE 

QUEBRA, MOSTRAR AS VANTAGENS QUE DISPONIBILIZAMOS PARA O AGENTE”,  

AFIRMA GIMENEZ
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PROGRAMA DO GRUPO TREND TEM A CHANCELA DA VACATION HOMES COLLECTION E VISA 

ADICIONAR EXCELÊNCIA AO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE CASAS NOS ESTADOS UNIDOS

Quando a gente descobre que uma pessoa é especialista 
em algo, a sensação que nós temos logo de cara é de 
credibilidade e segurança, certo? Tratando-se de viagens, 

então, é um alívio poder contar com o apoio de um profissional que, 
mais do que cuidar de todos os detalhes, traz consigo o know-how 
adquirido após muito tempo de prática.
Para a Vacation Homes Collection, não há nada mais importante do 
que atender com excelência, com capricho – mesmo porque poucas 
coisas são tão gratificantes quanto a possibilidade de realizar um 
sonho. E é justamente por isso, para zelar pelo nível máximo de 
qualidade na venda, que o GRUPO TREND decidiu implementar o 
programa Home Expert, o qual oferece vantagens incríveis para o 

HOME EXPERT: SPECIALTY OF THE HOUSE
GRUPO TREND PROGRAM HAS THE VACATION HOMES 
COLLECTION SEAL AND INTENDS TO ADD EXCELLENCE 
TO THE HOME RENTAL PROCESS IN THE UNITED STATES

When we know a person is an expert at something, we just feel 
credibility and safety, right? When it comes to trips, it’s a relief to count 
on the support of a professional that, more than being in charge of every 
detail, brings the know-how obtained after much time of experience. 
For Vacation Homes Collection, there’s nothing more important than 
providing a service with excellence, with care – even because few 
things are as rewarding as the possibility of making a dream come 
true. And that’s why, to ensure the highest level of quality in sales, 
that GRUPO TREND has decided to implement the Home Expert 
program, which offers incredible advantages for the agent (and for 

HOME EXPERT:  
A ESPECIALIDADE DA CASA

SHUTTERSTOCK
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agente (e para o passageiro, é claro!) 
que optar por alugar casas na Flórida 
com o intermédio da empresa.
PORQUE AQUI TEM BENEFÍCIOS 
DE SOBRA
Em primeiro lugar, vale ressaltar que, 
a cada reserva feita com a VHC, o 
agente ganha um bônus de R$ 50. 
Simples assim! A melhor parte é que, 
ao analisar o portfólio da companhia, 
constituído por imóveis de altíssimo 
padrão, tarifas diferenciadas, loca-
lização privilegiada e capacidade 
para acomodar famílias e grupos 
inteiros em um único lugar, fica fácil 
entender por que a hospedagem em 
casas já se tornou tendência entre 
os viajantes – cenário extremamente 
promissor para quem quer faturar este 
dinheirinho extra.  
E sabe aquela relação de serviços 
que pode ser contratada à parte e 
que inclui, por exemplo, café da 
manhã com personagens, decoração 
temática e delivery de compras de 
supermercado? A empresa fornece 
comissionamento de 10% para a 
reserva de pelo menos um desses 
serviços. Gostou?
Outro ponto positivo é que o 
agente que aderir ao programa 
passa a receber em primeira mão 
informações sobre novos destinos e 
produtos, renovando com fequência 
seus argumentos de vendas. Se 
pintar alguma dúvida em qualquer 
ponto do processo, o atendimento 
para ele é prioritário na Central de 
Casas do GRUPO TREND – a equipe 
de consultores está disponível de 

segunda a sexta-feira, das 8h15 às 
19h, e aos sábados, das 9h às 13h. 
E tem mais! Para incrementar 
as vendas, os participantes têm 
direito a uma série de vantagens 
adicionais. São elas: um site VHC 
customizado, criado em consonância 
com a identidade visual da agência; 
recebimento de material promocional, 
com folder, vídeos e fotos das casas; 
presença em eventos voltados à troca 
de experiências e networking; e 
acesso a promoções exclusivas.
O PASSAGEIRO TAMBÉM SAI NO 
LUCRO
Lembra quando a gente disse que os 
benefícios também eram válidos para 
o cliente final? Com o Home Expert, ele 
tem a chance de escolher exatamente 
a casa em que pretende se hospedar, 
usufrui de 10% de desconto na 
reserva de serviços, pode fazer early 
check-in e late checkout sempre que 
o imóvel tiver disponibilidade, ganha 
um dia de limpeza completa durante 
a estada e, de quebra, é presenteado 
com um kit de boas-vindas, repleto de 
mimos e agrados.  
PARA PARTICIPAR
Ficou interessado em prestigiar o 
programa, né? Para participar, tudo o 
que você precisa fazer é seguir estes 
quatro passos: vender quatro locações 
de casas em um período de um ano, 
assistir aos treinamentos on-line pelo site  
www.casasnatrend.com.br, fazer o 
download e ler atentamente o guia 
“Como reservar uma casa de férias” 
e, por fim, realizar uma prova de 
certificação on-line.  

the passenger, of course!) who chooses to rent houses 
in Florida through the company. 
BECAUSE HERE WE HAVE COUNTLESS 
ADVANTAGES 
Firstly, it should be highlighted that, each reservation done 
with VHC, the agent has a bonus of R$ 50. So simple! 
The best part is that, when analyzing the portfolio of the 
company, composed of high standard houses, special 
rates, great location and capacity to accommodate 
families and groups in just one place, it gets easier to 
understand why staying in a house has already become 
a trend amongst travelers – an extremely promising 
scenario for those who want this extra money.  
And do you know that list of services that can be hired 
separately and that includes, for example, breakfast 
with characters, themed decoration and market 
shopping delivery? The company provides commission 
of 10% for the reservation of at least one of these 
services. Did you like it?
Other positive aspect is that travel agents who make 
part of the program is going to receive first-hand 
information on new destinations and products, often 
renewing their selling arguments. If they have any 
doubts during the process, they have priority in the 
support service in the Cell of Houses of GRUPO 
TREND – the team is available from Monday to Friday, 
from 8:15 a.m. to 7 p.m., and on Saturdays, from 9 
a.m. to 1 p.m. 
And we have more! To boost sales, the members 
have a series of additional advantages. They are: 
a customized VHC site, created according to the 
agency's visual identity; promotional material, with 
folder, videos and photos of the houses; presence in 
events focused on the exchange of experiences and 
networking; and access to exclusive deals.
THE PASSENGER ALSO PROFITS
Do you remember when we told you that the advantages 
are also valid to the final customers? With Home Expert, 
they have the chance to choose exactly the house 
they would like to stay in, get a 10% discount on the 
reservation of services, can make early check-in and late 
checkout whenever the property has availability, get a 
day of complete housekeeping during the stay and also 
have welcome kit, plenty of amenities as a gift.  
JOIN US
You would like to join us, wouldn’t you? To participate in, 
everything you need to do is to follow these four steps: 
selling four locations of homes in a period of one year, 
watching on-line trainings at www.casasnatrend.com.br, 
downloading and carefully reading the guide “How to 
book a vacation home” and, finally, taking an on-line 
certification exam. 
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AMÉRICA DO NORTE

DO TURISMO LGBT AO TURISMO DE LUXO: NÃO DÁ PARA RESISTIR À 

CIDADE CANADENSE QUE ABRAÇA FORTE AS DIFERENÇAS

Diferentes? Claro que sim! Bem-vindos? Também! Assim como 
contemplar a harmonia das cores que formam um arco-íris, 
viajar para Toronto é, sob muitos aspectos, como apreciar um 

fenômeno – neste caso, um que seja o símbolo da diversidade, por 
meio da qual a união definitivamente cria pontes para todas as formas 
de amar e de amor.
Prova disso é o fato de que, nesta que é a maior metrópole do Canadá, 
visitada por mais de 43,7 milhões de turistas em 2017 e abrigando a 
maior comunidade homossexual do país, qualquer visitante tende a se 
sentir em casa, independentemente do motivo da viagem. Isso porque, 
ali, “representatividade” é, sem sombra de dúvidas, uma imponente 
palavra de ordem.

UM POUCO DE TORONTO 
PARA TODO MUNDO

A LITTLE BIT OF TORONTO FOR EVERYBODY
FROM LGBT TOURISM TO LUXURY TOURISM: NO ONE CAN RESIST 
THE CANADIAN CITY THAT STRONGLY EMBRACES DIVERSITY
Different? Yes, of course! Welcome? Definitely! As well as admiring the harmony 
of colors that compose a rainbow, traveling to Toronto is, in many aspects, like 
appreciating a phenomenon – in this case, one that is symbol of diversity, by 
which union definitely creates bridges for every way of loving and love. 
A proof of this it’s the fact that, in the largest metropolis of Canada, 
visited by more than 43.7 million tourists in 2017 and having the 
biggest homosexual community of the country, every visitor may feel 
at home, regardless of the reason of the trip. That’s because, there, 
“representativeness” is, for sure, an imposing keyword.
THERE’S NO PREJUDICE HERE
In this destination, there’s no room for prejudice. In Toronto, gays have 
at their disposal a wide range of leisure and entertainment options. 

DIVULGAÇÃO TURISMO DE TORONTO
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NA PÁGINA ANTERIOR, LETREIRO ILUMINADO  
DE TORONTO NA NATHAN PHILLIPS SQUARE. 
ACIMA, RECORTE DA ÁREA CENTRAL DA 
CIDADE, COM DESTAQUE PARA A RUA CHURCH
IN THE PREVIOUS PAGE, ILLUMINATED SIGN 
OF TORONTO AT NATHAN PHILLIPS SQUARE. 
ABOVE, CENTRAL AREA OF THE CITY, 
HIGHLIGHTING CHURCH STREET

AQUI NÃO TEM PRECONCEITO
Se tem uma coisa para a qual o 
destino não oferece espaço é para o 
preconceito. Em Toronto, o público 
gay tem à sua disposição um leque de 
opções de lazer e entretenimento bem 
extenso. Quer alguns exemplos? Há 
uma gama enorme de festas, baladas, 
lojas, shows, espetáculos, bares, 
restaurantes e eventos exclusivos para lá 
de inclusivos, que usam e abusam do 
termo “diversidade” e cujas portas estão 
sempre abertas para todos. 
Conhecida, não por acaso, como “The 
Gayborhood” (ou, no bom e velho 
português, “O Bairro Gay”), a região 
central da cidade, mais especificamente 
entre as ruas Church e Wellesley, é um 
importante point LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais ou 
Transgêneros). Já dá para imaginar 
que ali está concentrada grande parte 
dos estabelecimentos comerciais e 
culturais que levantam a bandeira “gay 

friendly”, não é? Perita na arte de deixar 
moradores e turistas à vontade, quem 
procura a região sabe que, quando se 
trata de amor, não existe certo ou errado 
ou um padrão a ser seguido. Todos são 
bem-vindos!
Desempenhando como poucas outras 
cidades no mundo o papel de anfitriã, 
aqui vai uma dica para aliar a vibe plu-
ral de Toronto com um toque extra de 
diversão: agendar a viagem para o mês 
de junho, data da famosíssima Parada 
do Orgulho Gay, celebração na qual 
imperam o respeito, o luxo e, claro, mui-
tas doses de glamour.
A CARA DA RIQUEZA
E já que luxo e glamour estão em 
pauta, é válido ressaltar que, no 
quesito sofisticação, Toronto também 
apresenta um repertório extraordinário 
de argumentos capazes de convencer 
o seu cliente, agente, de que, de fato, 
essa canadense tem o dom de agradar 
todo mundo. 
Exibindo ampla rede de hotéis de altíssimo 
padrão, que dispõem de comodidades ili-
mitadas para uma estada marcada pelo 
conforto, elegância e bem-estar, a metró-
pole norte-americana abrange ainda uma 
coleção de boutiques, spas e restaurantes, 
entre outros atrativos seletos, que primam 
pela qualidade de nível premium.
Tendo o requinte como marca registrada 
de alguns dos pontos mais ilustres 
do destino, o destaque vai para a 
célebre Yorkville, bairro supercharmoso 
da região de Midtown bastante 
frequentado por ricos e famosos e que 
é pura ostentação de bares, restaurantes 
e lojas de grifes, como Chanel, Prada, 
Gucci, Rolex e Louis Vuitton, isso para 
citar somente alguns exemplos.

Would you like some examples? There are many 
parties, dance clubs, stores, concerts, spectacles, 
bars, restaurants and exclusive events that are so 
inclusive that they strongly use the term “diversity” 
and whose doors are always opened to everyone. 
Not coincidently known as “The Gayborhod”, the 
central region of the city, more specifically between 
Church and Wellesley streets, is an important 
LGBT haunt (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual 
or Transgender).  You can already imagine that the 
majority of the commercial and cultural establishments 
that wave the gay-friendly flag is right there, right? 
Mastering the art of making inhabitants and tourists 
feel comfortable, those who visit the region know that 
when it comes to love, there’s no right or wrong or 
a standard to be followed. Everybody is welcome!
Hosting like few other cities in the world, here goes 
a tip to ally the plural vibe of Toronto with an extra 
touch of fun: scheduling the trip to June, date of the 
famous Gay Pride Parade, celebration in which 
respect, luxury and, of course, many doses of 
glamour rule.
EXTRAVAGANZA, ELEGANZA
Since luxury and glamour are the subject, it should 
be highlighted that when it comes to sophistication, 
Toronto has also an extraordinary range of arguments 
able to convince your client, travel agent, that this 
Canadian has talent for pleasing everyone, indeed. 
Counting on a large high standard hotel chain, 
which has unlimited conveniences for a comfortable, 
elegant and cozy stay, the North-American metropolis 
also includes a collection of boutiques, spas and 
restaurants, among other special premium attractions.
Having the sophistication as trademark of some of the 
most famous spots of the destination, we highlight the 
amazing Yorkville, a very charming neighborhood of 
Midtown area frequented by rich and famous people 
and that comprehend several bars, restaurants and 
label stores, such as Chanel, Prada, Gucci, Rolex and 
Louis Vuitton, just to mention some examples.
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#TAMOJUNTO

Encarada pela maioria apenas como o centro político do país, 
imagine qual não é a surpresa de grande parte dos visitantes ao 
perceberem que Brasília vai muito, muito além dos alicerces que 

sustentam o futuro da nação. Isso porque quem já teve o prazer de 
conhecê-la pessoalmente sabe que a cidade de céu azul da cor do mar é 
um lugar fascinante de verdade – ou “de rocha”, como diriam os nativos.
Inaugurado em 1960 e planejado como uma autêntica obra de arte do 
século 20, no destino que para uns tem o contorno de um avião e, 
para outros, de uma borboleta, unânime mesmo só a habilidade em 
fazer os passageiros voarem alto dentro e fora do famoso Plano 
Piloto, modelo urbanístico projetado por Lúcio Costa que 
definiu para sempre como seria a capital federal.
Foi com o intuito de ter acesso aos segredos 
escondidos por detrás de tamanha grandeza (e 
beleza!) arquitetônica que a Segue Viagem convidou 
Jaime Recena, experiente em conduzir a Secretaria 
de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para 
compartilhar o que o destino mais observado do país 
tem de melhor sob o ponto de vista de seus moradores. 
Agora, o convite é para você, agente: vamos descobrir 
juntos uma Brasília genuinamente verde e amarela? 

BRAVE PEOPLE FROM BRASÍLIA
FEDERAL ENCHANTMENTS: A COMPLETE TOUR OF THE 
CAPITAL CITY OF BRAZIL FOLLOWING THE TIPS SHARED BY A 
LEGITIMATE AUTHORITY ON THIS SUBJECT

Considered just the political center of the country by most people, 
imagine how people get surprised when they notice that Brasília goes 
beyond, far beyond the pillars that support the future of the nation. 
That’s why who has already had the pleasure to see it in person 
knows that this blue-sky city is really fascinating – or “made of stone”, 
as its inhabitants would say. 

Inaugurated in 1960 and planned as an authentic work of art of the 
20th century, in the destination that has, according to some 

people, the shape of a plane, and in other opinions, the 
shape of a butterfly, the real unanimous thing is the 
ability to make passengers fly high in and outside the 
famous Pilot Plan, urban model designed by Lúcio 

Costa which defined forever how the 
federal capital would look like.

Looking for having access to 
hidden secrets of such architectonic 
greatness (and beauty!), Segue 
Viagem invited Jaime Recena, in 
charge of the Ministry of Sports, 
Tourism and Leisure of the Federal 
District, to share what the most-
watched city of the country has best 
from its citizens’ point of view. Now, 
we are inviting you, travel agent: let’s 
get to know together the genuinely 
green and yellow Brasília?

FOTOS LULA LOPES/SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ENCANTOS FEDERAIS: UM GIRO COMPLETO PELA CAPITAL 

DO BRASIL SEGUINDO AS DICAS COMPARTILHADAS POR 

UMA LEGÍTIMA AUTORIDADE NO ASSUNTO

BRASILIENSE
BRAVA GENTE

JAIME RECENA É JORNALISTA, EMPRESÁRIO 
E SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL.

JAIME RECENA IS A JOURNALIST, 
BUSINESSPERSON AND SECRETARY OF STATE 
FOR SPORTS, TOURISM AND LEISURE OF THE 
FEDERAL DISTRICT.
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UM ROTEIRO TURBINADO
Direcionando os holofotes para a região conhecida como Eixo Monumental, 
é ali que se concentram os chamarizes do destino: o Congresso Nacional, 
a Praça dos Três Poderes, o edifício do Supremo Tribunal Federal e o 
Palácio do Planalto, que desempenha o importante papel de sede da 
presidência. E não para por aí, não! 
“A capital reúne uma gama imensa de pontos turísticos, como o Estádio 
Nacional Mané Garrincha, o Planetário, o Templo da Boa Vontade e a 
emblemática Torre de TV, que descortina uma linda paisagem panorâmica 
de seu mirante e conta com uma feira de artesanato local. Fora isso, a 
Brasília aos arredores da Esplanada dos Ministérios segue como uma 
cidade pulsante, na qual os atrativos históricos, culturais, arquitetônicos 
e cívicos podem ser combinados com programas de cunho religioso, 
ecológico e recreativo”, complementa.

WOA COMPLETE ITINERARY
Now, it’s turn of the region known as Eixo Monumental (Monumental Axis), where the highlights 
of the destination are located: National Congress, Square of Three Powers, Supreme Federal 
Court building and Palácio do Planalto (Palace of the Highlands), playing the important role of 
Presidents’ office. There’s more! 
“The capital gathers a large range of tourist attractions, as the Estádio Nacional Mané Garrincha 
(National Soccer Stadium Mané Garrincha), Planetarium, Temple of Good Will and the 
emblematic TV Tower, showing beautiful panoramic view from its belvedere and counting on a 
local craft fair. In addition, the region surrounding the Ministries Esplanade is vibrant, in which 
historical, cultural, architectonic and civic attractions can be combined with religious, ecological 
and recreational programs,” he says.

PLANO DE VOO  
Esculpida pelas mãos da natureza e decorada com monumentos 
que são frutos da genialidade de ilustres urbanistas, arquitetos 
e paisagistas brasileiros, não é de se estranhar que uma das 
atividades favoritas dos habitantes seja simplesmente apreciar 
os cartões-postais da região, declarada Patrimônio Cultural da 
Humanidade em 1987 e, também, Cidade Criativa do Design em 
2017, ambos os títulos concedidos pela Unesco.
“Brasília é um museu a céu aberto e dona de um território modernista 
inigualável. As áreas verdes, as alamedas e as quadras se mesclam 
ao paisagismo de Burle Marx, aos espaços projetados por Lúcio 
Costa e à criatividade sem igual de Oscar Niemeyer. O Parque 
da Cidade D. Sarah Kubitschek, por exemplo, é um dos points 
preferidos dos moradores e turistas, considerando que, mais do 
que a rica vegetação, ele proporciona a convivência harmoniosa, 
a prática de exercícios físicos e a ocupação do espaço público 
com os mais diversos tipos de eventos realizados no local. O 
parque é o ponto de encontro do brasiliense”, explica Recena.

A GEOMETRIA MONUMENTAL DO PALÁCIO DO PLANALTO, COM O 
TÍPICO CÉU AZUL DA CAPITAL FEDERAL COMO PANO DE FUNDO
THE MONUMENTAL GEOMETRY OF PALÁCIO DO PLANALTO 
(PALACE OF THE HIGHLANDS), WITH TRADITIONAL BLUE SKY 
OF THE FEDERAL CAPITAL AS BACKGROUND

FLIGHT PLAN
Sculpted by the hands of nature and decorated with monuments 
arising from the geniality of famous Brazilian urbanists, architects 
and landscape architects, it’s no wonder that one of the citizens’ 
favorite things to do is just to admire the postcards of the region, 
listed as World Heritage in 1987, and also declared “Creative 
City of Design” in 2017, both titles granted by Unesco. 
“Brasília is an open-air museum and owner of a singular Modernist 
territory. Green areas, alleys and blocks blend themselves to Burle 
Marx’s landscape plan, spaces designed by Lúcio Costa and 
unique Oscar Niemeyer’s creativity. Dona Sarah Kubitschek 
City Park, for example, is one of the natives and tourists’ favorite 
places, considering that, more than its rich vegetation, it provides 
a balanced routine, space for sports and use of the public area 
to carry out many types of events there. The park is a popular 
hangout of people from Brasília,” Recena explains.

AO LADO, RECORTE DA REGIÃO DO EIXO MONUMENTAL DE BRASÍLIA, COM DESTAQUE PARA O 
PALÁCIO DA JUSTIÇA E PARA O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. 
ACIMA, A EXUBERANTE NATUREZA DO PARQUE DA CIDADE D. SARAH KUBITSCHEK
TO THE LEFT, REGION OF EIXO MONUMENTAL (MONUMENTAL AXIS) IN BRASÍLIA, HIGHLIGHTING 
THE PALÁCIO DA JUSTIÇA (PALACE OF JUSTICE) AND ARCHITECTURAL SET OF MINISTRIES 
ESPLANADE. ABOVE, EXUBERANT NATURE OF D. SARAH KUBITSCHEK CITY PARK

PATRICIA DOS SANTOS/SHUTTERSTOCK.COM
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FOCO NO “FREVO”
Gíria que é sinônimo de diversão, quando se trata do “frevo” 
predileto dos brasilienses a resposta vem acompanhada de 
uma lista que transborda recomendações. “Ao longo do ano, 
Brasília promove encontros, festas e feiras que atendem bem 
a todos os gostos. Entre os eventos que atraem centenas de 
milhares de pessoas aos espaços públicos destaco o Carnaval, 
a celebração religiosa Festa do Divino, a Expoestados e a Moto 
Week, maior encontro de motociclistas da América Latina. Isso 
sem mencionar a badalada orla do Lago Paranoá e a excelente 
oferta de casas noturnas, bares e pubs espalhados pelo Distrito 
Federal, que conferem à cidade o clima cosmopolita tão 
tradicional das grandes metrópoles”, salienta nosso guia.

FOCUS ON “FREVO”
A slang that is synonymous with fun, when it comes to the favorite “frevo” of people 
from Brasília the answer is a list with many suggestions. “Throughout the year, 
Brasília promotes festivals, parties and fairs that suit all tastes. Among the events 
that bring tens of thousands of people to the public spaces, I highlight Carnival, 
a religious celebration called Festa do Divino (Feast of the Divine), Expoestados 
(Expostates) and Moto Week, the largest motorcycle meeting of Latin America. 
Not to mention the vibrant Paranoá Lake boardwalk and excellent options of 
dance clubs, bars and pubs all over the Federal District, which give the city a 
cosmopolitan touch that is so traditional of the big metropolises," our guide says.

DIVERSITY IS IN THE AIR
Always a benchmark when it comes to the best and the largest gastronomy 
centers of the country, the famous culinary of the city, which is also the 
cradle of the national rock, follows strictly its diplomatic essence. “It 
doesn't exist here a regional cuisine, but there's a creative crossing of 
the trajectory of people from the Northeast, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Vitória, Rio Grande do Sul... people from North to South of Brazil. We 
are a blend of many cities in just one when we think about the field of 
gastronomy and artistic and cultural productions. Aiming to make this rich 
culture accessible, we launched the Brasília Cidade Criativa do Design 
map (Brasília Creative City of Design), which is a type of a guide bearing 
58 cool addresses located in the central area of the capital and divided 
into cafés and bakeries, stores and galleries, hotels, restos (a kind of 
bistro), bars and breweries," the Secretary says.

INTEGRANTES DO CAPITAL INICIAL, UMA DAS MUITAS 
BANDAS FORMADAS NA CIDADE TIDA COMO BERÇO DO 
ROCK NACIONAL
MEMBERS OF CAPITAL INICIAL, ONE OF THE SEVERAL BANDS 
FROM THE CITY CONSIDERED THE CRADLE OF NATIONAL ROCK

CHEIRINHO DE DIVERSIDADE NO AR
Presença sempre garantida na relação dos melhores e 
maiores centros gastronômicos do país, a fama culinária 
da cidade, que é também o berço do rock nacional, segue 
à risca sua essência diplomática. “Aqui não existe uma 
cozinha regional, mas sim o encontro criativo da trajetória 
de nordestinos, paulistas, cariocas, capixabas, gaúchos... 
gente de Norte a Sul do Brasil. Somos a junção de várias 
cidades em uma só, tanto no campo da gastronomia 
quanto no que envolve as produções artística e cultural. 
Como parte dos nossos objetivos em tornar acessível 
essa cultura riquíssima, lançamos o mapa Brasília Cidade 
Criativa do Design, que corresponde a um guia com 
58 endereços ‘descolados’ situados na área central da 
capital e divididos entre cafés e padarias, lojas e galerias, 
hotéis, restôs (tipo de bistrô), bares e cervejarias”, ressalta 
o Secretário.

A.PAES/SHUTTERSTOCK.COM

O HORIZONTE DE BELEZAS NATURAIS E ARQUITETÔNICAS 
CONTEMPLADAS AO REDOR DO LAGO PARANOÁ
HORIZON OF NATURAL AND ARCHITECTONIC BEAUTIES 
ADMIRED FROM THE PARANOÁ LAKE





VAMOS FALAR DE TENDÊNCIAS

DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 A 13 DE JANEIRO DE 2019, A CHARMOSA CIDADE GAÚCHA INCORPORA 

O ESPÍRITO E A MAGIA TÍPICOS DE UMA DAS FESTIVIDADES MAIS AGUARDADAS DO ANO

WARMING UP THE SLEDS FOR 
CHRISTMAS OF LIGHTS IN GRAMADO
FROM OCTOBER 25, 2018, TO JANUARY 13, 
2019, THE CHARMING CITY OF GAUCHO 
HIGHLANDS CELEBRATES THE TRADITIONAL 
CHRISTMAS SPIRIT AND MAGIC OF ONE OF 
THE LONG-AWAITED FESTIVITIES OF THE YEAR

Just to be sure, the signs are clear as water: 
when the classic historic buildings and beautiful 
multicolored hydrangeas of Gramado start being 
decorated with garlands, tin soldiers, snowmen, 
personalized signs and other different Christmas 
ornaments, you can celebrate it! It means that 
Christmas of Lights is coming, a tradition of 
this city of Rio Grande do Sul, responsible for 

Para não haver dúvidas, os sinais são claros como água: 
quando as clássicas construções históricas e as belas hortênsias 
multicoloridas de Gramado começarem a ganhar a companhia 

de guirlandas, soldadinhos de chumbo, bonecos de neve, letreiros 
personalizados e demais enfeites natalinos, já pode comemorar! Isso 
significa que está chegando o Natal Luz, uma tradição da cidade 
gaúcha responsável por atrair ao destino mais de dois milhões de 
visitantes anualmente.
Celebrando sua 33ª edição em 2018, o evento é puro encanto e 
engloba um verdadeiro conjunto de mostras de dança, música, 
apresentações teatrais, paradas temáticas e exposições interativas, 
tudo isso concentrado em um único lugar e com a preciosa missão de 
fascinar os pequenos e fazer os adultos voltarem a ser crianças.

AQUECENDO OS TRENÓS PARA O 
NATAL LUZ DE GRAMADO

FOTOS CLEITON THIELE
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MULTICOLORIDOS E RICOS EM DETALHES, OS 
ESPETÁCULOS E DESFILES DO NATAL LUZ SÃO 
UM CONVITE PARA O MUNDO DA IMAGINAÇÃO E 
CONTAM COM A ILUSTRE PRESENÇA DO PAPAI NOEL
MULTICOLORED AND RICH IN DETAILS, SPECTACLES 
AND PARADES OF CHRISTMAS OF LIGHTS ARE AN 
INVITATION FOR THE WORLD OF IMAGINATION AND 
COUNT ON THE AMAZING PRESENCE OF SANTA CLAUS

UM FESTIVAL ESPETACULAR
Reunindo uma grade de atividades 
tão extensa quanto diversificada, o 
Natal Luz de Gramado proporciona 
experiências para todos os tipos de 
bolsos e perfis de viajantes. No rol de 
programas gratuitos, por exemplo, há os 
animados desfiles de rua, que contam 
com a participação do bom velhinho 
e seus fiéis ajudantes; a belíssima 
cerimônia de acendimento das luzes da 
cidade, realizada em frente ao Palácio 
dos Festivais; inúmeras exibições 
artísticas localizadas na Rua Coberta e 
a apaixonante Vila de Natal, endereço 
também da Casa do Papai Noel.

ESPAÇO PARA MEGAPRODUÇÕES
Famoso pelos musicais que hipnotizam, 
emocionam e arrebatam o coração do 
público, na temporada de 2018 três 
espetáculos que demandam a compra 
antecipada de ingressos se alternam na 
agenda teatral de destaque do destino. 
São eles: “Reencontros de Natal”, que 
celebra o poder da união por meio de 
um show pirotécnico acompanhado por 
muita música; “Natal Pelo Mundo”, peça 
inspiradora sobre a história da menina 
Sofia, que, após virar adulta, parte em 
uma viagem por diferentes lugares do 
planeta junto aos ajudantes do Papai Noel 
para redescobrir a magia dessa fantástica 
época do ano; e “Grande Desfile de 
Natal”, descrita como uma apresentação 
vibrante, repleta de efeitos especiais, na 
qual alegorias, dançarinos, acrobatas, 
patinadores e atores se revezam no 
palco, envolvendo os espectadores em 
um legítimo clima natalino. 

ENTRE UM HO, HO, HO E OUTRO
Fora as atrações típicas do período, 
Gramado oferece uma variedade 
incrível de atividades e pontos turísticos. 
Inclusive, algumas excelentes pedidas que 
merecem entrar no roteiro, principalmente 
dos visitantes de primeira viagem, 
são o gracioso centrinho da cidade e 
sua icônica Igreja Matriz – conhecida 
também como Paróquia de São Pedro 
–; o Mini Mundo, ambiente ao ar livre 
composto por réplicas em miniatura de 
monumentos de renome internacional; 
e o Snowland, divertido parque indoor, 
com neve de verdade, que dispõe de 
brincadeiras e atividades para todas as 
faixas etárias. 

attracting more than two million visitors per year.
Celebrating its 33rd edition in 2018, the event is 
such an enchantment and includes an awesome 
set of dance performances, music, theatrical 
presentations, themed parades and interactive 
exhibitions, all concentrated in one place and 
with the valuable goal of fascinating kids and 
making adults feel like children again.
SPECTACULAR FESTIVAL
Having a schedule of activities as large as 
diversified, Christmas of Lights in Gramado 
provides experiences for all budgets and profiles 
of travelers. On the list of free activities, for 
example, there are exciting street parades, 
which count on the participation of Santa Claus 
and his loyal assistants; the beautiful city lighting 
ceremony, held in front of Palácio dos Festivais 

(Palace of Festivals); several artistic exhibitions 
located at Rua Coberta (Coberta Street) and 
the charming Vila de Natal (Christmas Village), 
also address of Santa Claus’ House.
VENUE FOR MEGA PRODUCTIONS
Famous for musicals that hypnotize, excite 
and shake the heart of the audience, in the 
2018 season, three shows that demand 
previous purchase of tickets alternate in the 
theatrical schedule of the destination. They are: 
“Christmas Reunions”, which celebrates the 
power of union with a fireworks display and 
much music; "Christmas Around the World”, 
an inspiring theatrical play about a girl called 
Sophia, who after becoming an adult goes 
on a journey throughout different places of the 
planet together with Santa Claus’ assistants to 
rediscover the magic of this fantastic period 
of the year; and “Grand Christmas Parade”, 
described as a vibrant performance, plenty of 
special effects, in which allegories, performers, 
acrobats, skaters and actors alternate on 
the stage, involving the audience in a real 
Christmas spirit. 
EVERY OTHER HO, HO, HO
In addition to the traditional festivities of the 
period, Gramado offers an incredible variety 
of activities and tourist attractions. By the way, 
some of these excellent options that deserve 
to be included in the itinerary, mainly in the 
case of those visitors traveling to Gramado for 
the first time, are the lovely city's downtown 
and its iconic Matriz Church – also known 
as Cathedral of Saint Peter –; Mini Mundo, 
open-air area composed of small replicas of 
worldwide famous monuments; and Snowland, 
an exciting indoor park, with real snow, which 
has games and activities for all ages.
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24 HORAS EM...

NATUREZA SELVAGEM, CANAIS, ARTE URBANA, COMPRAS, BADALAÇÃO E ÓTIMA GASTRONOMIA: 
JUNTE TUDO ISSO EM UM TOUR DE APENAS UM DIA PELA REGIÃO

FORT LAUDERDALE, AN OASIS ON AMERICAN LAND
WILD NATURE, CANALS, URBAN ART, SHOPPING, VIBRANT LIFE AND 
GREAT GASTRONOMY: SEE ALL THESE IN JUST ONE DAY IN THE REGION
Imagine a bouquet of mixed flowers, which exudes a refreshing natural 
aroma, brings happiness to the eyes, makes the heart beat faster and 
inspires peace and tranquility. This is the North-American State of Florida 
and, more specifically Fort Lauderdale, a multifaceted beach destination 
with a touch of fun, located less than 40 minutes by car away from Miami.
The perfect type of fans of hot weather, golden sand, sea in different 
shades of blue and green and cosmopolitan attractions for the whole 
family, the so-called “Venice of America” doesn’t need more than 24 
hours to make your passenger fall in love with it. Any doubts? So join us, 
because Segue Viagem explains how in three, two, one, go!

Para começar bem o dia, nada melhor do que uma visita a um paraíso 
ecológico, com muito ar puro, riquezas naturais e animais selvagens. Quer 
uma dica? Então anote aí o ponto de encontro para esta aventura, que 
pode ser realizada a bordo de um barco propício para áreas pantanosas: 
Sawgrass Recreation Park, refúgio ecoturístico que proporciona aos visitantes 
um contato bem próximo com jacarés, cobras, lagartos, linces e leopardos, 
entre outros singulares habitantes de Everglades, o pedacinho da Flórida 
que é tido como uma espécie de pantanal estadunidense.

9h30 PASSEIO DE AEROBARCO PELOS EVERGLADES 
AIRBOAT TOUR IN THE EVERGLADES

Imagine um buquê de flores sortidas, que exalam um aroma revigorante de 
natureza, trazem alegria aos olhos, fazem o coração bater mais depressa 
e inspiram paz e tranquilidade. Pois assim é o estado norte-americano 

da Flórida e, mais especificamente, Fort Lauderdale, destino litorâneo 
multifacetado, marcado por um quê de agito e curtição, localizado a 
menos de 40 minutos de carro de Miami.
O tipo perfeito dos apaixonados por calor, areias douradas, mar em 
diferentes tons de azul e verde e atrativos cosmopolitas para toda a 
família, a apelidada “Veneza da América” não precisa de mais de 24 
horas para fazer seu passageiro cair de amores por ela. Duvida? Então 
vem que a Segue Viagem explica como em três, dois, um, valendo! 

FORT LAUDERDALE ,  
UM OÁSIS EM SOLO AMERICANO

FOTOS GREATER FORT LAUDERDALE CVB

To start well the day, there’s nothing better than a visit 
to an ecological paradise, plenty of fresh air, natural 
richness and wild animals. Do you want a tip? So, 
take note of the address of this adventure, which can 
be done on a boat commonly used in swampy areas: 
Sawgrass Recreation Park, an ecotourism refuge which 
provides to the visitor a close contact with alligators, 
snakes, lizards, lynx and leopards, among other 
singular inhabitants of Everglades, a little piece of 
Florida that is considered as type of American swamp.
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AGENTE LEVA!
O GRUPO TREND tem pacotes para Fort Lauderdale. Destaque para a opção que 
inclui hospedagem de 1 noite no The Westin Fort Lauderdale, locação de veículo Grupo 
C (Hyundai Elantra ou similar com quilometragem livre, taxas e proteções inclusas) 
e seguro-viagem a partir de USD 102 por pessoa, em apartamento duplo. Pacote 
válido para embarque durante a baixa temporada. 
Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688.

Seu cliente está de carro? Ótimo! Porque a cerca de 15 minutos do Sawgrass 
Recreation Park está o movimentado Sawgrass Mills, o maior outlet dos States – se 
der, reserve boas horas para ele. Ali podem ser encontradas centenas de lojas 
multimarcas e grifes famosas, como Michael Kors, Versace e Gucci, além de um 
amplo centro gastronômico, que, por sinal, é uma excelente pedida para o almoço. 
Compras feitas, a parada seguinte é na cidade de Hollywood, a artista do “Estado 
do Brilho do Sol”, encarada por muitos como uma galeria de arte a céu aberto. 
Sua principal coleção é composta por murais de arte contempor ânea, expostos na 
região central do destino. Câmera a postos, porque o local rende excelentes fotos!

Após o cair do sol, a sugestão é seguir rumo ao Riverside Hotel 
para um divertido passeio em um “Water Taxi”, os chamados táxis 
aquáticos, que levam os visitantes para conhecer de perto alguns 
atrativos às margens dos canais que tomam conta da região, a 
exemplo de mansões milionárias. Cabe ressaltar que, como é 
possível embarcar e desembarcar em qualquer uma das paradas 
contempladas no itinerário, a oportunidade é ideal para esticar 
o percurso até o magnífico restaurante Shooters Waterfront, que 
presenteia seus convidados com uma vista fabulosa para as águas 
da Intracoastal Waterway. 

Tida como um dos points mais badalados de Fort Lauderdale, 
Las Olas Boulevard é uma grande avenida arborizada. 
Entrecortada por canais, é um convite tentador para uma 
caminhada descompromissada entre lojas, galerias de arte, 
cafés, bares e inúmeras opções de restaurantes, muitos dos 
quais especializados na culinária de países como México, 
Itália e Japão, apenas para citar alguns exemplos. Durante 
o passeio, vale conferir também a National Geographic 
Fine Art Gallery para apreciar uma linda exposição 
de fotografias sobre a biosfera, herdadas da National 
Geographic e da National Geographic Magazine.
Considered as one of the most vibrant Fort Lauderdale spots, Las Olas Boulevard 
is a large avenue with many trees. Crossed by canals, it's an irresistible invitation 
to a relaxing walk through stores, art galleries, cafés, bars and countless options 
of restaurants, many of which specialize in cuisine of countries like Mexico, Italy 
and Japan, just to mention some. During the tour, it’s also worthwhile visiting the 
National Geographic Fine Art Gallery to appreciate a beautiful photography 
exhibition on biosphere, inherited from National Geographic and National 
Geographic Magazine.

Did your customer rent a car? Great! Because the busy Sawgrass Mills, the largest outlet of the States, 
is about 15 minutes away from Sawgrass Recreation Park – if possible, you can spend more time there. 
Hundreds of fast-fashion and famous brand stores can be found there, such as Michael Kors, Versace and 
Gucci, in addition to a giant gastronomic pole, which is an excellent option for lunch, by the way. After 
shopping, next stop is Hollywood city, the star of the “Sunshine State”, considered by many people an open-
air art gallery. Its main collection is composed of contemporary art murals, exhibited in the central region of 
the destination. Get the camera ready, because the place is good for excellent photos!

19h

16h

11h

LAS OLAS BOULEVARD

SAWGRASS MILLS E A 
CIDADE DE HOLLYWOOD

NEW RIVER E SHOOTERS 
WATERFRONT
NEW RIVER AND SHOOTERS WATERFRONT

LAS OLAS BOULEVARD

SAWGRASS MILLS AND HOLLYWOOD CITY

After the sun setting, the suggestion is to go to the Riverside Hotel in an exciting ride on a 
“Water Taxi”, which takes the visitors to get to know some attractions on the banks of the 
canals that occupy the region, such as the millionaire mansions. It should be highlighted 
that as it is possible to embark and disembark at any of the stops on the itinerary, the 
opportunity is ideal to include in the route the magnificent Shooters Waterfront restaurant, 
which presents its guests with a fabulous view of the waters of the Intracoastal Waterway.



TO FALL INTO TEMPTATION
SECURITY ALERT: KILLER BURGER PRESENTS A MEGA DOSE 
OF DELICIOUS FOOD AND HIGH-RISK ATTRACTION FACTOR 
TO THOSE WHO ARE HUNGRY FOR GASTRONOMIC 
EXPERIENCES
In the court of good gastronomy, the gang of craft burger lovers 
has now another great alibi and its name already announces 
its main talent: killing the hunger of a person who hunts down 
meals that are guilty about being so delicious.    
Known as Killer Burger and based on North-American serial 
killer movies and prisons, it’s with a destroyer menu that this 
new burger restaurant located in the region of Granja Viana, 
Greater São Paulo, arrives, provoking sighs from the first to the 
last bite, whether having some starter, main course or dessert. 

No tribunal da boa mesa, a gangue de apaixonados por 
hambúrgueres artesanais acaba de ganhar mais um álibi 
de peso, o qual indica já no nome aquela que é sua maior 

vocação: matar a fome de quem não abre mão de refeições que, de 
tão gostosas, chegam a ser criminosas. 
Conhecido como Killer Burger e inspirado em filmes de serial killers 
e presídios norte-americanos, é com um cardápio destruidor que 
a nova hamburgueria situada na região da Granja Viana, na 
Grande São Paulo, chega no pedaço, arrancando suspiros da 
primeira à última mordida, seja ela na entrada, no prato principal 
ou na sobremesa.

ALERTA DE SEGURANÇA: A HAMBURGUERIA KILLER 

BURGER APRESENTA DOSES CAVALARES DE DELÍCIAS 

E ALTO RISCO DE ATRAÇÃO FATAL AOS FAMINTOS POR 

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS

GASTRONOMIA

PARA CAIR EM TENTAÇÃO

PUBLIEDITORIAL •  FOTOS DIVULGAÇÃO
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FICHA CRIMINAL
Com um menu que reúne fortes indícios de fartura e 
satisfação imediata, a hamburgueria oferece uma série 
de boas pedidas, preparadas minunciosamente para 
aniquilar até mesmo os apetites mais ferozes. Para cumprir 
este objetivo, a munição utilizada contém os melhores 
ingredientes, combinados em pratos que dão água na 
boca só de imaginar.
Tendo a originalidade como marca registrada, entre 
alguns dos quitutes encontrados por ali estão as crocantes 
Cup Fries, batatas fritas em formato ziguezague e 
servidas em uma caneca; as Mortal Fries, cujas fritas 
vêm acompanhadas de cheddar inglês e bacon; o Jason 
Burger, batizado em referência ao protagonista do filme 
“Sexta-Feira 13”; e o Jack Ribs, costelinhas criadas em 
alusão ao temível Jack Estripador.
Na carta de bebidas, o destaque vai para os refrigerantes, 
sucos naturais e drinks prestigiados, como a Pink Lemonade, 
o Bloody Mary Tennessee Tea, o coquetel Lynchburg 
Lemonade e uma grande variedade de uísques bourbon.
Sobrou espaço para a sobremesa? Perfeito, então! O 
empreendimento serve guloseimas divinas, como brownies, 
sundaes e os inigualáveis Churros El Matador, preparados 
com doce de leite ou creme de avelã e considerado um 
dos carros-chefes da casa. 

UMA PROPOSTA ELETRIZANTE
Decorado com elementos que remetem às clássicas prisões 
dos States, retratadas com frequência em séries e filmes 
hollywoodianos, o restaurante está instalado em um ambiente 
informal com um quê de sofisticação, que transporta os 
visitantes para um cenário lúdico, ressaltado por uma escada 
de incêndio na área externa – igualzinha às encontradas 
nos edifícios nova-iorquinos – e pelo uniforme laranja dos 
garçons, similar aos dos prisioneiros norte-americanos.
Para entrar ainda mais no clima conceitual que toma conta 
do lugar, o Killer Burger propõe um desafio de coragem: 
sentar-se na cadeira elétrica e comer o tradicional Serial 
Killer, feito com hambúrguer de blend (oriundo de uma 
mistura de diferentes carnes), queijo e jalapeño, entre 
outras iguarias, e mandar ver nas batatas fritas em menos 
de sete minutos. Se a missão for concluída com sucesso, 
os campeões ganham uma camiseta; caso contrário, sua 
punição será a eletrocussão – só que de brincadeirinha, 
é claro!

Endereço: 
Av. Estácio de Sá, 1891, Granja Viana (SP)

Horário de funcionamento: 
de terça a quinta-feira, das 17h às 22h; às 
sextas-feiras, das 17h às 23h; aos sábados, das 
13h às 23h; e aos domingos, das 13h às 22h.

Site: www.killerburgers.com.br 

A casa acomoda até 96 pessoas e trabalha 
com reservas para eventos pelos telefones  
(11) 4612-9259 e (11) 4612-9783.

CRIMINAL RECORD
With a menu that gathers strong evidences of abundance and immediate 
satisfaction, this burger restaurant offers a series of good options, carefully 
prepared to eliminate even the most voracious appetite. To accomplish this 
mission, the munitions used have the best ingredients, combined with dishes 
that make the mouth water from the moment we think about them.
Having originality as trademark, some of the options found there are the 
crispy Cup Fries, crinkle cut fries served in a cup; Mortal Fries, whose fries 
come with English cheddar and bacon; Jason Burger, because of the star 
from the movie “Friday the 13th”; and Jack Ribs, ribs created to make 
reference to Jack the Ripper. 
On the menu of beverages, the highlights are sodas, natural juices and 
famous drinks, such as Pink Lemonade, Bloody Mary Tennessee Tea, the 
cocktail Lynchburg Lemonade and a wide range of bourbon.
Did you save room for dessert? Perfect! The restaurant offers sweet treats, 
such as brownies, sundaes and the incomparable Churros El Matador, 
prepared with dulce de leche or hazelnut cream and considered one of the 
flagships of the house. 

AN ELECTRIFYING PROPOSAL
Decorated with elements that remind the classic prisons of the States, often 
present in Hollywood series and movies, the restaurant has an informal 
space with a touch of sophistication, which takes the guests to a ludic 
scene, considering its fire escape outside – identical to that one found in 
New York buildings – and by waiters' orange uniforms, similar to those 
wore by North-American prisoners.
To really feel part of this concept, Killer Burger has a challenge: sitting on 
the electric chair and eating the traditional Serial Killer, made of a blend 
(of different types of meat), cheese and jalapeño, among other options, 
and having French fries within less than seven minutes. If this mission is 
successfully accomplished, the champions win a T-shirt; otherwise, their 
punishment will be the electrocution – but it’s just a joke, of course!
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CONTACT INFORMATION FOR AN EVIL DAY 
Address: 1891, Estácio de Sá Avenue, Granja Viana District (SP)
Hours of operation: from Tuesday to Thursday, 5 p.m. to 10 p.m.; Fridays, 5 p.m. 
to 11 p.m.; Saturdays, 1 p.m. to 11 p.m.; and Sundays, 1 p.m. to 10 p.m.
Website: www.killerburgers.com.br 
The restaurant accommodates up to 96 guests and it accepts reservations for 
events via the following contact numbers (11) 4612-9259 and (11) 4612-9783.
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DE SÃO PAULO A NATAL: CINCO RESTAURANTES DE 

PRIMEIRA, INSTALADOS EM HOTÉIS DE RENOME, 

QUE COMPROVAM QUE GASTRONOMIA E O MUNDO 

CORPORATIVO TÊM TUDO A VER

FOTOS DIVULGAÇÃO

SHUTTERSTOCK

Para fechar
NEGÓCIO
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TO CLOSE A DEAL
FROM SÃO PAULO TO NATAL: FIVE GREAT RESTAURANTS INSIDE 
FAMOUS HOTELS PROVING THAT GASTRONOMY AND BUSINESS 
WORLD HAVE EVERYTHING TO DO WITH
Convenience at a high good taste level, at places where serving 
well is the specialty number one of the house. Oh, wait! Are we 
talking about hotels or restaurants? The correct answer is: both! 
In addition to gathering a series of mandatory items for a stay of 
dreams, many hotels also master the art of gastronomy, sharpening 
the more sophisticated palates. 
Allying design, quality and excellent service, some of these places 
are also good choices for business meetings, offering cozy spaces 
and super creative menus – all these, of course, with good hospitality, 
an ingredient that are always present. 
Segue Viagem has selected five restaurants that perfectly suit this 
"gastronomic corporate" universe. They are distributed all over 
important cities of Brazil and, each one in its own way, reflect in 
details the particularities of the regions in which are located. Let’s get 
to know them? Have a good business and enjoy your meal!

Comodidade elevada ao mais alto nível de bom gosto, em locais onde 
servir bem é a especialidade número um da casa. Mas espera aí, 
estamos falando de hotéis ou restaurantes? A resposta certa é: de 

ambos! Além de reunirem uma série de requisitos indispensáveis para uma 
estada dos sonhos, muitos empreendimentos hoteleiros são também grandes 
mestres na arte da gastronomia, aguçando os paladares mais refinados.
Aliando design, qualidade e atendimento de excelência, alguns desses 
lugares são, ainda, ótimas pedidas para reuniões de negócio, oferecendo 
espaços aconchegantes e cardápios superelaborados – tudo isso, é claro, 
com hospitalidade de sobra, um ingrediente que nunca sai de moda. 
A Segue Viagem selecionou cinco restaurantes que se enquadram 
direitinho neste universo “corporativo gastronômico”. Eles estão distribuídos 
em importantes cidades do Brasil e, cada um à sua maneira, refletem, 
nos detalhes, particularidades da região em que estão inseridos. Vamos 
conhecê-los? Bons negócios e bom apetite! 

TASTEIT FOOD & LOUNGE  
(PULLMAN SÃO PAULO IBIRAPUERA)
Como se não bastasse a harmonização perfeita entre localização 
estratégica – está a 15 minutos de carro do Aeroporto de Congo-
nhas e a menos de dez do Parque do Ibirapuera – e um cardápio 
contemporâneo, que mescla elementos da cozinha brasileira e da 
culinária internacional, o TasteIt Food & Lounge oferece um am-
biente extremamente moderno e sofisticado, adequado tanto para 
um momento de lazer quanto para um encontro de negócios. Ins-
talado no hotel Pullman São Paulo Ibirapuera e aberto ao público 
em geral, o restaurante dispõe também de menu infantil e funciona 
de segunda a domingo, para almoço e jantar.

 https://bit.ly/2CLdexo

TASTEIT FOOD & LOUNGE (PULLMAN SÃO PAULO IBIRAPUERA)
As its perfect harmony between strategic location – 15 minutes by car away from 
Congonhas Airport and less than ten minutes away from Ibirapuera Park – and a 
contemporary menu, which blends elements from the Brazilian and international cuisine, 
was not enough, TasteIt Food & Lounge offers a modern and sophisticated environment, 
suitable for both leisure moments and business meetings. Located inside the Pullman São 
Paulo Ibirapuera hotel and available to public in general, the restaurant has also kids menu 
and is opened from Monday to Sunday, at lunch and dinner.

HARUO

CAPIM DOURADO  
(GRAND MERCURE BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL)
Arrojado e elegante, para quem busca um lugar no qual a comida 
venha acompanhada de um serviço impecável na capital federal, a 
dica é seguir para o Capim Dourado, a estrela gastronômica do Grand 
Mercure Brasília Eixo Monumental que é um festival de delícias, com 
opções para todos os tipos de paladares, incluindo um cardápio voltado 
exclusivamente ao público mirim. Atendendo nos sistemas de buffet e à la 
carte, os carros-chefes da casa incluem iguarias regionais e internacionais 
que dão água na boca só de imaginar. 

 https://bit.ly/2x8lOAi

CAPIM DOURADO (GRAND MERCURE BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL)

Cutting-edge and elegant, for those looking for a place in which food comes with impeccable service 
in the federal capital, the tip is Capim Dourado, the gastronomy star of Grand Mercure Brasília 
Eixo Monumental, which is a festival of delicious meals, with options that suit all tastes, including a 
special menu for children. Serving buffet and à la carte, the flagship of the house include regional and 
international dishes that make the mouth water. 
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ABELARDO RESTAURANTE E BAR  
(HILTON BARRA RIO DE JANEIRO)
Seja no buffet de café da manhã, durante o almoço ou no horário 
do jantar, uma questão é certa: o Abelardo Restaurante e Bar é uma 
escolha para lá de acertada se o objetivo for curtir um menu bem 
diversificado, que chama a atenção antes mesmo de ser saboreado – a 
apresentação dos pratos é tão caprichada que acaba se tonando uma 
atração à parte. Situado no lobby do hotel Hilton Barra Rio de Janeiro 
e comandado pelo chef italiano Moreno Colosimo, o restaurante conta 
também com um bar sob medida para uma agradável happy hour e 
uma área exclusiva para almoços e jantares privativos, destinada não 
só a clientes hospedados no empreendimento.

 http://hiltonbarra.com.br/abelardo/

ABELARDO RESTAURANTE E BAR (HILTON BARRA RIO DE JANEIRO)

Whether during the breakfast buffet, lunch or dinner, truth is: Abelardo Restaurante e Bar 
definitely is a great option if the intention is to enjoy a diversified menu, which catches 
attention before even trying it – the food presentation is so perfect that is also an attraction. 
Located in the lobby of Hilton Barra Rio de Janeiro hotel and with the Italian chef Moreno 
Colosimo in charge, the restaurant also counts on a bar for a pleasant happy hour and an 
exclusive area for private lunches and dinners, intended not only to guests.

DIVULGAÇÃO HILTON BARRA RIO DE JANEIRO

RESTAURANTE GENARO DE CARVALHO 
(WISH HOTEL DA BAHIA)
É com a brasilidade presente na decoração, exaltada por um 
colorido mural de Genaro de Carvalho, que os visitantes são 
recebidos no restaurante homônimo ao pintor e tapeceiro sotero-
politano para apreciar uma rica coleção de obras de arte, mui-
tas das quais servidas à mesa, sob o formato de pratos nos quais 
a qualidade e o sabor falam mais alto. Ostentando um cardápio 
requintado, fruto da combinação de iguarias típicas da cozinha 
internacional com o tempero que só a Bahia tem, o conceituado 
restaurante do Wish Hotel situado em Salvador é assim mesmo: 
uma resenha apetitosa que faz um bem danado aos olhos e ao 
estômago em qualquer ocasião, sendo ela executiva ou não.

 https://bit.ly/2O8Afvo

RESTAURANTE GENARO DE CARVALHO (WISH HOTEL DA BAHIA)
It’s with Brazilian elements present in the decoration, adorned by a Genaro de 
Carvalho’s colorful mural, that guests are received in this restaurant, which has the 
same name as this painter and upholsterer from Salvador, to admire the rich works of 
art collection and to be served with dishes that are also works of art, with quality and 
flavor speaking louder. Offering a sophisticated menu, a result of the combination of 
traditional ingredients of the international cuisine with spice that only Bahia has, the 
famous restaurant of Wish Hotel located in Salvador is like this: a delicious place 
that is good for eyes and stomach whatever the event, executive or not.

DIVULGAÇÃO GJP

DOM ROSSO GRILL & BAR (QUALITY SUITES NATAL)
Para saborear, em um ambiente intimista e acolhedor, uma autêntica 
cozinha potiguar, que contenha referências culinárias oriundas de 
diversas partes do mundo, não há lugar mais indicado do que o Dom 
Rosso Grill & Bar, restaurante do Quality Suites Natal que é um prato 
cheio de boas pedidas para os interessados em quitutes regionais 
que apresentem um quê de alta gastronomia. Tendo como endereço 
a badalada Praia de Ponta Negra, o estabelecimento oferece, 
diariamente, refeições completas – e deliciosas! –, que incluem café 
da manhã, almoço e jantar, além de um menu especial preparado 
pelo chef Jonatã Canela.

 https://bit.ly/2NA9ra7

DOM ROSSO GRILL & BAR (QUALITY SUITES NATAL)
To try the authentic cuisine from Rio Grande do Norte and that has culinary references from 
other parts of the world in an intimate and cozy environment, there's no other place than Dom 
Rosso Grill & Bar, a restaurant of Quality Suites Natal that is a good choice for those interested 
in regional delicacies that have a touch of high gastronomy. Having as address the vibrant 
Ponta Negra Beach, it daily offers complete – and delicious! – meals which include breakfast, 
lunch and dinner, in addition to a special menu created by the chef Jonatã Canela.

KÁTIA AIRES
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PARCEIRO DE VIAGEM

DE CAPE TOWN A MUSCAT – UMA AVENTURA 
PELA ÁFRICA
Autor: GUILHERME CANEVER
Editora: PULP
SINOPSE: Imagine tirar um ano sabático para 
cair na estrada e conhecer destinos que 
fujam do convencional. Pois foi exatamente 
isso que fez o engenheiro ambiental 
Guilherme Canever ao decidir lagar tudo e 
partir em uma expedição da África do Sul 
ao Omã – acompanhado na maior parte 
do percurso por sua esposa –, a qual con-
templou países como Botsuana, Tanzânia, 
Burundi, Uganda e Iêmen, entre outros. 
O resultado? Vivências enriquecedoras, 
reunidas em uma narrativa fluída e repleta 
de fatos, fotos e relatos inspiradores.

A ARTE DE VIAJAR
Autor: ALAIN DE BOTTON
Editora: INTRÍNSECA
SINOPSE: Expectativas, planejamento, 
partida, experiências, surpresas, retorno e 
memórias. É por meio das peculiaridades 
presentes em cada etapa de uma viagem 
que Alain de Botton faz uma análise curio-
sa sobre as motivações que levam as pes-
soas a deixarem suas zonas de conforto 
para desbravarem novos lugares. Casando 
vivências próprias com divertidas histórias 
que envolvem ilustres figuras do mundo das 
artes, como Van Gogh, Gustave Flaubert e 
Edward Hopper, o autor consegue ir fundo 
no imaginário do leitor, fazendo-o refletir 
sobre o real significado que o ato de viajar 
representa para sua vida e felicidade.

MINHA AVENTURA CONTRA O ALZHEIMER
Autor: CHRIS GRAHAM COM 
WENDY HOLDEN
Editora: GLOBO LIVROS
SINOPSE: Uma história autobiográfica, escrita 
em parceria com a jornalista Wendy Holden, 
sobre o ex-soldado britânico que, após 
sobreviver à Guerra no Iraque, se vê diante de 
mais uma grande batalha: a luta pela vida. 
Após ser diagnosticado aos 34 anos com uma 
doença hereditária degenerativa, o jovem, cuja 
namorada está grávida, decide sair pedalando 
em uma longa viagem pela América do Norte 
para angariar fundos às pesquisas sobre o 
Alzheimer precoce. O objetivo é contribuir 
de alguma forma para mudar as perspectivas 
de evolução da doença, que pode vir a 
comprometer o futuro de seu filho e de outros 
milhares de crianças ao redor do mundo.

PALAVRAS QUE FUNCIONAM – NÃO É O QUE 
VOCÊ DIZ, É O QUE AS PESSOAS OUVEM
Autor: FRANK LUNTZ
Editora: ALTA BOOKS
SINOPSE: Já que tão importante quanto 
o conteúdo de uma mensagem é o 
seu impacto, que tal pegar algumas 
dicas com um especialista na arte da 
comunicação e aprender a utilizar 
as palavras a seu favor nos âmbitos 
pessoal e profissional? Voltado para 
todos os públicos, é justamente focado 
nessa missão que o livro de Frank 
Luntz apresenta casos reais e exemplos 
práticos, que comprovam não só a 
importância de saber o que se diz, 
mas, sobretudo, de conhecer muito 
bem quem está na escuta.

QUATRO LIVROS, QUATRO 
BONS MOTIVOS PARA IR 
CADA VEZ MAIS LONGE 
SEM NEM PRECISAR DE 
PASSAGEM AÉREA

LEITURA DE BORDO

Autor de sábias palavras, há séculos Miguel de 
Cervantes já dizia, pela voz de seu famoso 
personagem Dom Quixote de La Mancha, que 

“aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe 
muito”. E se para os apaixonados por viagens as 
andanças são garantidas, completar o restante do 
trajeto indicado pelo escritor espanhol, rumo a um 
mundo de descobertas, é superfácil: basta contar com 
a companhia de um excelente livro para partir em 
diferentes jornadas pelo conhecimento – neste caso, 
sem nem mesmo ter de tirar os pés do chão. Quer 
tirar a prova? Então se liga nessas quatro obras que a  
Segue Viagem selecionou especialmente para você. 

THE ART OF TRAVEL
Author: ALAIN DE BOTTON
Publisher: INTRÍNSECA
SYNOPSIS: Expectations, planning, departure, 
experiences, surprises, homecoming and 
memories. It’s through the peculiarities present in 
each step of a trip that Alain de Botton makes 
a curious analysis on the motivations that make 
people leave their comfort zones to explore new 
places. Linking his own experiences to funny stories 
which involve famous people of the world of arts, 
such as Van Gogh, Gustave Flaubert and Edward 
Hopper, this author manages to go deep in the 
readers’ mind, making them think about the real 
meaning of traveling for their lives and happiness.

WORDS THAT WORK – IT’S NOT WHAT 
YOU SAY, IT’S WHAT PEOPLE HEAR
Author: FRANK LUNTZ
Publisher: ALTA BOOKS
SYNOPSIS: As important as the content 
of a message is its impact, so what about 
getting some tips with an expert at the art of 
communication to learn how to use the words 
in your favor at personal and professional 
levels? Intended to every category of 
audience, it is indeed focused on this mission 
that Frank Luntz’s book presents real cases 
and practical examples which prove not only 
the importance of knowing what it’s said but 
mainly knowing very well who is listening to it. 

FIVE MINUTES OF AMAZING
Author: CHRIS GRAHAM WITH WENDY HOLDEN
Publisher: GLOBO LIVROS
SYNOPSIS: An autobiographical history, written in partnership 
with the journalist Wendy Holden, about an ex-British soldier 
who sees himself, after surviving the Iraq War, in another big 
battle: the fight for life. After being diagnosed at the age of 
34 with having a hereditary degenerative disease, this young 
man, whose girlfriend is pregnant, decides to go on a long 
bike journey throughout the North America in order to raise 
funds for the research on early-onset Alzheimer’s disease. The 
goal is somehow to contribute to change the perspectives 
regarding the disease evolution, which can compromise the 
future of his son and other thousands of kids around the world.

FROM CAPE TOWN TO MUSCAT – AN 
ADVENTURE THROUGH AFRICA
Author: GUILHERME CANEVER
Publisher: PULP
SYNOPSIS: Imagine yourself taking a sabbatical 
year to hit the road and get to know destinations 
that run away from the conventional ones. This 
was exactly what the environmental engineer 
Guilherme Canever did when he decided to put 
everything aside and go on a journey from South 
Africa to Oman – accompanied in most part of the 
time by his wife –, including in the itinerary several 
countries, like Botswana, Tanzania, Burundi, 
Uganda, Yemen, among others. The result? 
Enriching experiences gathered in a fluid narrative, 
full of facts, pictures and very inspiring stories.

FOUR BOOKS, FOUR 
GOOD REASONS TO 
GO FAR WITHOUT A 
FLIGHT TICKET

TRAVEL PARTNER
Author of wise words, centuries ago 
Miguel de Cervantes used to say, through 
the voice of his famous character Don 
Quixote de la Mancha, that "he who 
reads much and walk much, goes far and 
knows much.” And if for the travel lovers 
the journeys are guaranteed, finishing the 
rest of the route towards a world plenty 
of discoveries mentioned by this Spanish 
writer is super easy: just count on the 
company of an excellent book to leave for 
different trips through knowledge – in this 
case, there's no need to take the feet off 
the ground to fly. Do you want to see this? 
So, check these four works that Segue 
Viagem has especially chosen for you.
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ID MUNDO

FOTOS SHUTTERSTOCK

GREAT AT SHARPENING SENSES AND IMAGINATION, 
IN THIS “FAR FAR AWAY” LAND TRADITION AND 
BEAUTIFUL LANDSCAPES ARE BLENDED AND CREATE 
BREATHTAKING EXPERIENCES

THAILAND: 
AN UNBELIEVABLY น่าอัศจรรย ์DESTINATION

UM DESTINO 
SIMPLESMENTE
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น่าอัศจรรย์

NATUREZA E BUDISMO EM UM SÓ LUGAR: 
WAT MAHATHAT, O EXTRAORDINÁRIO TEMPLO 
DA CIDADE DE SUKHOTHAI, SITUADA ENTRE 
BANGKOK E CHIANG MAI
NATURE AND BUDDHISM IN JUST ONE PLACE: WAT 
MAHATHAT, THE EXTRAORDINARY TEMPLE OF SUKHOTHAI 
CITY, LOCATED BETWEEN BANGKOK AND CHIANG MAI
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HÁBIL EM DESPERTAR OS SENTIDOS 

E AGUÇAR A IMAGINAÇÃO, É NESTA 

TERRA “TÃO, TÃO DISTANTE” QUE 

TRADIÇÃO E PAISAGENS BELÍSSIMAS 

SE ENTRELAÇAM E CRIAM 

EXPERIÊNCIAS DE TIRAR O FÔLEGO

E xpressar em palavras a essência de 
um país do sudeste asiático riquíssimo 
em cultura e bastante incomum aos 

olhos do Ocidente não é tarefa fácil. Por 
isso, nada melhor do que recorrer ao 
idioma local para sintetizar um pouco que 
seja da imensidão de símbolos, atrativos 
e descobertas que fazem parte da incrível 
(ou, como diriam os nativos, “น่าอัศจรรย์”) 
Tailândia, destino extraordinário não 
apenas no dicionário.
Reduto de templos budistas, heranças 
milenares, praias deslumbrantes e – acredite! 
– points cosmopolitas, no antigo Reino de 
Sião a diversidade se faz tão presente que, 
inclusive, segue estampada em seu próprio 
nome, cujo significado é “Terra Livre”.
Plural, exótica, mística e pitoresca, adjetivos 
não faltam para defini-la. No entanto, 
existe unanimidade quando se trata de 
duas de suas grandes marcas registradas: a 
Tailândia oferece a experiência certa para 
cada viajante e é um exemplo prático de 
equilíbrio e respeito às diferenças, unindo 
corpo, mente e alma em uma viagem 
transformadora do início ao fim. 
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Describing in words the essence of a 
Southeastern Asian country that is rich in 
culture and very different to the Western 
point of view isn't an easy task. Therefore, nothing 
better than using the local language to sum up a 
little bit this immensity of symbols, attractions and 
discoveries that make part of this amazing (or, as 
its natives would say, “น่าอัศจรรย์”) Thailand, an 
extraordinary destination not only in the dictionary.
A place of Buddhist temples, millennial heritage, 
stunning beaches and – believe it! – cosmopolitan 
spots, in the former Kingdom of Siam, diversity is so 
inherent that its own name, which means "The Land 
of the Free", bears this concept.
Plural, exotic, mystical, and picturesque, countless 
adjectives could be used to describe it. However, 
there’s unanimity when it comes to its two great 
trademarks: Thailand offers the right experience to 
each traveler and it’s an example of balance and 
respect for differences, connecting body, mind and 
soul in a transforming trip from beginning to end. 
A STAR IN EVIDENCE
Visited by more than 35 million of tourists in 2017 
and undeniable international trend regarding 
paradisiacal scenes, if there's an art that this country 
masters – in addition to Muay Thai – this is the art of 
welcoming. Its nickname “Land of Smiles” perfectly 
reflects this fame: from natives to foreigners, good 
humor and kindness reign supreme.  

A estrela do momento
Visitada por mais de 35 milhões de turistas em 
2017 e tendência internacional inquestionável 
no quesito “cenários paradisíacos”, se tem uma 
arte que o país domina – além da marcial Muay 
Thai – é a de bem receber. O apelido “Terra 
do Sorriso” reflete esta fama com perfeição: 
de nativos a estrangeiros, o bom humor e a 
gentileza imperam soberanos.  
Dona de um jeitinho livre, leve e solto de encarar a 
vida e tendo o budismo como a religião praticada 
por 95% da população, na nação que é fiel 
às suas origens e se orgulha de nunca ter sido 
colonizada pela Europa o culto às tradições não 
somente é algo encarado com naturalidade pelos 
habitantes como, de quebra, tem um potencial e 
tanto para fascinar uma legião de turistas. 
Ocupando 513 mil km² de extensão, tamanho 
equivalente ao do estado brasileiro da 
Bahia, a Tailândia pode ser dividida em três 
macrorregiões: Norte, onde ficam os recantos 
históricos e ecoturísticos de Chiang Mai e 
Chiang Rai; Centro, endereço da badalada 
capital Bangkok; e Sul, pontilhado por ilhas 
paradisíacas.
Seja por meio dos costumes, da meditação, 
das massagens, da gastronomia, das belezas 
naturais, do passado sempre presente ou 
da união de tudo isso a um excelente custo/
benefício, uma coisa é certa: a Tailândia não 
economiza nos encantos. Ficou animado em 
desbravar alguns deles conosco? Então é hora 
de virar a página e aproveitar o tour sugerido 
pela Segue Viagem pelas principais relíquias 
deste fenômeno asiático, perito em promover 
uma viagem super “sanuk” (ou, no bom 
português, superdivertida).

ACIMA, O ENTARDECER NO TEMPLO WAT ARUN, E, 
AO LADO, RECORTE DE ALGUMAS DAS OBRAS DO 
TEMPLO WAT PHO, AMBOS NA CAPITAL TAILANDESA
ABOVE, THE SUNSET AT WAT ARUN TEMPLE, AND, NEXT TO 
IT, SOME ART PIECES OF WAT PHO TEMPLE, BOTH IN THE 
THAI CAPITAL CITY

"SE TEM UMA ARTE QUE A 

TAILÂNDIA DOMINA É A DE 

RECEBER. O APELIDO “TERRA 

DO SORRISO” REFLETE ESTA 

FAMA COM PERFEIÇÃO: DE 

NATIVOS A ESTRANGEIROS,  

O BOM HUMOR E A GENTILEZA 

IMPERAM SOBERANOS"

“IF THERE'S AN ART THAT 
THAILAND MASTERS, THIS IS 
THE ART OF WELCOMING. ITS 
NICKNAME “LAND OF SMILES” 
PERFECTLY REFLECTS THIS FAME: 
FROM NATIVES TO FOREIGNERS, 
GOOD HUMOR AND KINDNESS 
REIGN SUPREME”

Owner of a free and light-hearted way of living life 
and having Buddhism as a religion of 95% of its 
population, in this nation which is loyal to its origins 
and that is proud of never being colonized by Europe, 
the cult of traditions is not only something viewed with 
naturalness by the inhabitants but also has such a 
great potential to fascinate a multitude of tourists. 
With 513,000 km² of extension, equivalent to the 
Brazilian State of Bahia, Thailand can be divided 
into three macro-regions: North, where historical and 
ecotourist attractions of Chiang Mai and Chiang Rai 
are gathered; Central, address of the vibrant Bangkok 
capital; and South, surrounded by paradisiacal beaches.
Whether by customs, meditation, massages, 
gastronomy, natural beauties, its past always 
present or a mix of all these with an excellent cost-
benefit, truth is: Thailand exudes charms. Are you 
excited to explore some of them with us? So, it’s 
time to turn the page and enjoy the tour suggested 
by Segue Viagem through the main relics of this 
Asian phenomenon, which is an expert at providing 
a super “sanuk” (or, in English, funny) trip. 
DID YOU KNOW?
As well as every place in the world, there are certain 
behavior standards in Thailand that tourists should be 
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VOCÊ SABIA?

Assim como em qualquer outro lugar do mundo, na Tailândia 
existem determinados padrões de comportamento aos quais os 
turistas devem ficar atentos para evitar constrangimentos ou, em 
certos casos, até problemas com a legislação local. Aqui vão os 
mais comuns (e inusitados!):

 Governada por uma monarquia constitucional, a realeza é 
bastante venerada na região. Ou seja: atitudes desrespeitosas 
não são bem toleradas;  

 Por representar uma entidade divina, só é permitido sair do país 
levando alguma imagem que faça referência ao Buda mediante 
autorização oficial;

 Como os tailandeses consideram a cabeça a parte mais 
importante do corpo humano, nada de fazer cafuné ou tocar na 
cabeça de alguém;

 Tidos como impuros, os pés nunca devem ser apontados em direção 
a um nativo, a um monge e/ou a uma representação de Buda;

 Antes de entrar em um templo ou qualquer outro refúgio sagrado, 
é preciso retirar os sapatos e se ater às vestimentas: camisetas 
e blusas devem cobrir os ombros, enquanto vestidos, saias 
e bermudas (estas últimas indicadas somente para homens) 
precisam ser abaixo dos joelhos;

 Uma moedinha caiu e saiu rolando pelo chão? Nem pense em pará-la 
com os pés! Isso porque, como o dinheiro tailandês carrega a imagem 
do rei, tal atitude pode ser interpretada como um insulto gravíssimo;

 É proibido tocar nos monges e se sentar nos lugares reservados a 
eles no transporte público; 

 A viagem é com o mozão? Ótimo, mas convém evitar 
demonstrações públicas de afeto, ok?

aware to avoid being embarrassed or, in some cases, 
issues with the local legislation. Here are some of the 
most common (and unusual!) ones:
• Governed by a constitutional monarch, the royalty 

is much venerated in the region. In other words: 
disrespectful attitudes won’t be tolerated; 

• For representing a divine entity, it’s only allowed 
to leave the country taking some image related to 
Buddha upon an official permission;

• As Thai people consider the head as the most 
important part of the human body, you're not 
allowed to play with somebody's hair or touch 
someone's head;

• Considered unclean, feet must never be pointed 
toward a native, monk and/or a representation of 
Buddha; 

• Before getting in a temple or any other sacred 
refuge, it's necessary to take shoes off and be 
attentive to clothing: T-shirt and blouses must cover 
shoulders, while dresses, skirts and shorts (the last 
ones addressed to men in general) must be below 
knees;

• Did a little coin fall and roll across the floor? Don’t 
even think about stopping it with your feet! That’s 
because, as the Thai money bears the image of 
the king, such attitude can be considered really 
offensive;

• It’s not allowed to touch monks and sit on the 
places in public transport reserved for them;

• Are you travelling with your sweetheart? Great, but some 
public display of affection should be avoided, ok?

CINTHIA DELLA TORRE
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BANGKOK:  
DOS TEMPLOS 
SAGRADOS À CURTIÇÃO 
COSMOPOLITA

Se pronunciar o nome oficial da capital tailandesa 
é um teste de fôlego – tente aí: Krung Thep 
Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara 
Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani 
Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman 
Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit 
–, conhecê-la, em contrapartida, se resume a um 
delicioso suspiro de felicidade. E não é para menos. 
Metropolitana e, ao mesmo tempo, firmada sobre 
raízes bastante tradicionais, na chamada “Cidade 
dos Anjos” se acumulam arranha-céus, templos 
lendários, mercados peculiares, exóticas comidas de 
rua, restaurantes premiados, festas e uma infinidade 
de polos comerciais, os quais, juntos, dão asas aos 
viajantes que sonham em voar alto, sem, é claro, 
deixar de lado seus gostos e preferências. 

Os clássicos dos clássicos
Fazendo jus à posição de coração da Tailândia, 
Bangkok pulsa em ritmo acelerado e, apesar do 
trânsito intenso e por vezes complicado, nunca deixa 
de inspirar serenidade. Para fugir do tráfego e ganhar 
tempo, é aconselhável começar a explorar a célebre 
capital pelo centro antigo, tendo como ponto de 
partida o principal cartão-postal da cidade: o Grand 
Palace, palácio do século 18 considerado uma obra-
prima da arquitetura tailandesa.

NA FOTO MAIOR, A IMPONÊNCIA ARQUITETÔNICA 
DO GRAND PALACE DE BANGKOK. À ESQUERDA, 
A CURIOSA IMAGEM DA CABEÇA DE BUDA ENTRE 
RAÍZES, NO TEMPLO WAT MAHATHAT, DE AYUTTHAYA
IN THE LARGEST PHOTO, IMPOSING ARCHITECTURE OF 
THE GRAND PALACE, IN BANGKOK. TO THE LEFT, CURIOUS 
IMAGE OF A BUDDHA HEAD ENTWINED IN TREE ROOTS, AT 
WAT MAHATHAT, IN AYUTTHAYA
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BANGKOK: FROM SACRED TEMPLES TO 
COSMOPOLITAN FUN
If pronouncing the official name of the Thai capital is a challenge 
– try it: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara 
Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom 
Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit 
Sakkathattiya Witsanukam Prasit –, getting to know it, on the 
other hand, can be described as a pleasant mission. No wonder! 
Metropolitan and, at the same time, based on solid traditional 
roots, in the so-called "City of Angels" there are lots of skyscrapers, 
legendary temples, peculiar street markets, exotic street food, 
award-winning restaurants, parties and countless commercial hubs, 
which, together, give wings to those tourists who dream about flying 
high without, of course, putting aside their tastes and preferences.  
SO CLASSIC
Living up to its position of heart of Thailand, Bangkok pulses 
fast and, despite of its intense and, sometimes, complicated 
traffic jam, it never stops inspiring serenity. To run away from 
the traffic and save time, it’s recommended exploring this 
famous capital from the old center, having as starting point 
the major city's postcard: the Grand Palace, a 18-century 
palace considered a masterwork of the Thai architecture.
Official royalty’s residence up to 1925, the Grand Palace 
is part of a religious complex also composed of Wat 
Phra Kaew, a wonderful temple which includes the iconic 
Emerald Buddha – sculpted in jade, actually. Near there 
and on the banks of Chao Phraya River, two sacred spots 

that are worth visiting are the imposing Wat Pho, which 
keeps the giant Reclining Buddha statue, with more than 40 
meters long, and the monumental Wat Arun, the “Temple 
of Dawn", facing Wat Pho and only accessed by ferries.
Do you want a hot tip? After visiting Bangkok’s temples, the most 
pleasant way of renewing energy is to include in the itinerary 
a revitalizing Thai massage, a service easily found in the city. 
A BREAK FOR PARTIES
With leisure and entertainment options that go from the East 
to the West, Bangkok is not only a box full of surprises but 
also was born to be a host, welcoming with open arms 
every profile of visitor. For fans of shopping, for example, 
the capital city is a great idea, considering that people can 
buy a lot spending very little. Other advantage is that those 
traditional street markets, such as the unique Chatuchak 
Weekend Market, are real tourist attractions, selling different 
products and promoting an authentic cultural immersion. 
Travelers who look for an intense schedule of activities at 
night find in the most famous Thai destination two can’t-miss 
addresses: Khao San Road, surrounded by bars, restaurants, 
popular stores and street food – whose delicacies include 
tasty scorpions –, and the vibrant Soi Cowboy, showed in 
the movie “The Hangover 2”. Fun is guaranteed! 
A SHORT TRAVEL THROUGH THE TIME TUNNEL
Located about 1h20 by car from Bangkok, Ayutthaya can 
be defined as a genuine open-air class of History, guiding its 
visitors in an exciting journey through the past. 

Residência oficial da realeza até 1925, 
o Grand Palace integra um complexo 
religioso formado também pelo Wat Phra 
Kaew, belíssimo templo que acomoda o 
icônico Buda de Esmeralda – esculpido, 
na verdade, em jade. Pertinho dali e às 
margens do Rio Chao Phraya, outros dois 
recantos sagrados que valem uma visita 
são o imponente Wat Pho, que abriga 
a gigantesca estátua do Buda Reclinado, 
com mais de 40 metros de comprimento, 
e o monumental Wat Arun, o “Templo do 
Amanhecer”, situado de frente para o 
Wat Pho e acessado somente por balsas.
Quer uma dica de ouro? Depois de 
percorrer os templos de Bangkok, 
o jeito mais gostoso para repor 
as energias é incluindo no roteiro 
uma revigorante massagem, serviço 
facilmente encontrado pela cidade.

Pausa para a 
badalação
Com opções de lazer e entretenimento 
que vão do Oriente ao Ocidente, 
Bangkok não apenas é uma caixinha 
de surpresas como nasceu para ser 
anfitriã, acolhendo de braços abertos 
quaisquer perfis de visitantes. Para 
os apaixonados por compras, por 
exemplo, a capital é uma ótima pedida, 
considerando que ali dá para comprar 
muito gastando pouco. Outra vantagem 
é que os tradicionais mercados de rua, 
como o singular Chatuchak Weekend 
Market, são verdadeiros pontos 
turísticos, comercializando produtos 
diversificados e promovendo uma 
autêntica imersão cultural. 
Viajantes que procuram por intensa 
programação noturna encontram no mais 
famoso destino tailandês dois endereços 
imperdíveis: a Khao San Road, rodeada 
de bares, restaurantes, comércio 
popular e comidinhas de rua – cujos 
quitutes incluem apetitosos escorpiões 
–, e a vibrante Soi Cowboy, retratada 
no filme “Se Beber Não Case 2”.  
É diversão na certa!
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Um bate-volta pelo túnel 
do tempo
Localizada a cerca de 1h20 de carro de Bangkok, 
Ayutthaya pode ser definida como uma genuína aula 
de história a céu aberto, conduzindo os visitantes em 
uma entusiasmante viagem pelo passado.
Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco e 
capital do país entre 1350 e 1767 – ano em que 
foi invadida pela antiga Birmânia (atual Mianmar) 
–, hoje a cidade é parada obrigatória dos turistas, 
dadas as paisagens de tirar fôlego que podem ser 
encontradas por ali. Para chegar até elas, um dos 
caminhos a seguir é rumo ao Parque Histórico de 
Ayutthaya, que concentra alguns dos templos mais 
conhecidos da região, como o Wat Mahathat, 
famoso por abrigar uma cabeça de Buda 
emaranhada às raízes de uma árvore, e o Wat Phra 
Sri Sanphet, templo com três “estupas”, monumento 
em formato de torres, erguidas para guardar os 
restos mortais da realeza do antigo Reino de Sião.
Outras duas sugestões de passeio são os templos 
Wat Yai Chai Mongkol e o Wat Lokayasutharam, 
sendo o primeiro repleto de Budas enfeitados com 
tecidos e, o segundo, dotado de um Buda Reclina-
do, semelhante ao que há em Bangkok apenas no 
comprimento, de aproximadamente 40 metros.

CHIANG  
MAI:  
TRADIÇÃO E NATUREZA NO 
NORTE DO PAÍS

Um santuário histórico, natural, gastronômico e espiritual 
que ainda dispõe de tempo e espaço para boas compras 
e celebrações únicas, as quais impressionam justamente 
pela originalidade que lhes confere. Essa é Chiang Mai, a 
segunda maior cidade tailandesa que, não por acaso, está 
entre as queridinhas dos turistas que visitam a região, no 
topo do país asiático.
A menos de 700 km de distância de Bangkok e circulada 
por muralhas, montanhas, construções centenárias, feirinhas 
típicas e experiências fascinantes, explorar cada pedacinho 
da apelidada “Rosa do Norte” é uma atividade apaixonante 
e que pode ser feita de três maneiras diferentes: a pé, de 
bicicleta ou a bordo de um “tuk tuk”, triciclo motorizado tido 
como símbolo nacional.
Definida essa etapa, o próximo passo é deixar a câmera 
fotográfica a postos e partir em direção à Tha Phae Gate, um 
dos acessos à chamada “Cidade Antiga de Chiang Mai”.

Listed as a World Heritage by Unesco and capital of the country between 
1350 and 1767 – period in which it was occupied by the former Burma 
(currently Myanmar) –, today the city is a can’t-miss site for tourists, given 
those breathtaking landscapes which can be found there. To get there, 
one of the ways is toward the Ayutthaya Historical Park, that concentrates 
some of the most popular temples of the region, such as Wat Mahathat, 
famous for its Buddha head entwined in tree roots, and Wat Phra Sri 
Sanphet, a temple with three “stupas”, tower-shaped monument, built to 
keep the royal remains of the old Kingdom of Siam. 
Two other suggestions on what visiting are the Wat Yai Chai Mongkol 
and Wat Lokayasutharam temples, the first one is plenty of Buddha 
images decorated with pieces of fabric and, the second one, with 
a Reclining Buddha, similar to the one of Bangkok only regarding its 
length, of about 40 meters.
CHIANG MAI: TRADITION AND NATURE IN THE NORTH OF 
THE COUNTRY
A historical, natural, gastronomic and spiritual sanctuary, which has also 
time and space for good shopping and unique celebrations, impressing 
for their originality. This is Chiang Mai, the second largest Thai city that, 
not by accident, is amongst the favorite ones of tourists who are visiting 
the region located on the top of this Asian country.
Less than 700 km away from Bangkok and surrounded by walls, mountains, 
constructions with hundreds of years, traditional street fairs and fascinating 
experiences, exploring each little piece of the so-called “Rose of the North” is 
an exciting activity, which can be done by three different ways: on foot, by 
bike or riding a "tuk tuk", a motorize tricycle considered a national symbol.
Once this step is defined, the next one is to have the cam ready and go to Tha 
Phae Gate, one of the accesses to the called “Chiang Mai Old City”.
THE ESSENCE OF EVERYTHING
Built in the late 13th century surrounded by walls to protect the then capital of 
Lanna Kingdom from foreign invasions, which only would happen centuries 
later, it’s in the cradle of Chiang Mai that many of its main monuments are 
located – and, regarding the current “Spiritual Capital of Thailand”, temples 
are not out of this list, of course. By the way, there are three highlights of the 
old center: Wat Chedi Luang, where it’s possible to admire its ruins and talk to 
a local monk; Wat Phra Singh, dated from the 14th century, owner of a great 
architecture and whose interior includes the famous Lion Buddha statue; and 
Wat Chiang Man, considered the oldest temple of this destination. 
Outside the walls, one of the tours to end the day is the classic Night 
Bazaar, a vibrant night market that counts on bars, restaurants, international 
fast food franchises, variety stores, musical performances and irresistible 
street stands, which serves traditional food of the rich Thai cuisine. 
GREEN SIDE
Surrounded by mountains and plenty of exciting adventures, which 
include trekking, waterfalls, rafting, cycling and other tailor-made 
activities for fans of nature, in Chiang Mai ecotourism is a keyword. 
By the way, one of its postcards is a beautiful sample of its innate talent.
Placed on the top of a mountain, half an hour by car away from the city’s 

A FAMOSA IMAGEM DO “BUDA LEÃO” EM 
MEIO A OUTRAS DUAS REPRESENTAÇÕES 
DE BUDA EXPOSTAS NO TEMPLO WAT PHRA 
SINGH, EM CHIANG MAI
THE FAMOUS “LION BUDDHA” IMAGE BETWEEN OTHER 
TWO REPRESENTATIONS OF BUDDHA ON DISPLAY AT 
WAT PHRA SINGH TEMPLE, IN CHIANG MAI
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A essência de tudo
Construída no final do século 13 sob o cerco 
de uma muralha, erguida para proteger a 
então capital do Reino de Lanna de invasões 
estrangeiras, as quais viriam a ocorrer somente 
séculos depois, é no berço de Chiang Mai que 
ficam muitos de seus principais monumentos – 
e, tratando-se da atual “Capital Espiritual da 
Tailândia”, é claro que os templos não ficam de 
fora dessa lista. Inclusive, são três os destaques 
do centro velho: o Wat Chedi Luang, onde é 
possível apreciar suas ruínas e conversar com 
um monge local; o Wat Phra Singh, datado do 
século 14, dono de uma arquitetura grandiosa 
e em cujo interior está a ilustre escultura do 
Buda Leão; e o Wat Chiang Man, considerado 
o templo mais antigo do destino. 
Já do lado de fora da muralha, um dos 
passeios recomendados para encerrar o dia 
é o clássico Night Bazaar, mercado noturno 
supermovimentado que conta com bares, 
restaurantes, redes de fast food internacionais, 
lojas de variedades, shows musicais e 
irresistíveis barraquinhas de rua, que servem 
iguarias típicas da rica culinária tailandesa.

O lado verde do destino
Contornada por montanhas e preenchida por 
aventuras divertidíssimas, que compreendem 
trilhas, cachoeiras, rafting, ciclismo e outras 
atividades sob medida para os amantes 
da natureza, em Chiang Mai ecoturismo 
é palavra de ordem. Aliás, um de seus 
cartões-postais é uma bela amostra desta sua 
vocação nata.
Posicionado no alto de uma montanha, a 30 
minutos de carro do centro da cidade, o Wat 
Phra That Doi Suthep é um templo dourado, 
com esculturas sagradas de múltiplas cores 
que brilham em meio a uma folhagem pra lá 
de verdejante. Durante a passagem por ali, 
vale a pena conferir o ritual que acontece 
nas primeiras horas da manhã e se traduz 
na oferta de mantimentos aos monges que 
caminham pela região.

A MAGIA MORA AQUI
Há duas celebrações realizadas anualmente em novembro que 
enchem as ruas de luzes, alegria e turistas de todos os cantos do 
mundo. São elas: o Festival das Lanternas (ou Yi Peng), que ilumina o 
céu principalmente ao entorno de Chiang Mai com balões de papel 
adereçados com lanternas, e o Festival das Luzes (Loy Krathong), 
que consiste em um ritual de oferendas sobre as águas do Rio Ping e 
acontece simultaneamente em diversos destinos. Mas fique ligado: o 
Festival das Lanternas que costuma ser retratado nas fotos de divulgação 
é um evento privado – e, por isso, tem um viés mais turístico do que 
tradicional – e requer compra antecipada de ingressos.

MAGIC LIVES HERE 
There are two celebrations that happen every year in November, bringing lights, joy and 
tourists from all over the world to the streets. They are: Lantern Festival (or Yi Peng), which 
illuminates the sky mainly in the surroundings of Chiang Mai with paper lanterns, and 
Festival of Lights (Loy Krathong), which consists of a ritual of offerings on the Ping River 
waters and happens simultaneously in many destinations. Take note: the Lantern Festival, 
which uses to be shown in advertising photos is a private event – and because of that 
this is more a tourist event than a traditional one – and tickets must be previously bought.
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LOGO ACIMA, UMA AMOSTRA DA INDESCRITÍVEL 
BELEZA DAS ILHAS PHI PHI. À ESQUERDA, A 
IMPRESSIONANTE FACHADA DO TEMPLO WAT 
RONG KHUN
RIGHT ABOVE, A SAMPLE OF INDESCRIBABLE BEAUTY OF 
PHI PHI ISLANDS. TO THE LEFT, THE IMPRESSIVE FACADE OF 
WAT RONG KHUN TEMPLE

SAUDAÇÕES TAILANDESAS
Quer cumprimentar um monge, desculpar-se por algo 
ou agradecer uma gentileza recebida? Então recorra 
ao “Wai”, gesto tradicionalíssimo no país que consiste 
na união das duas mãos na altura do peito – ou mais 
acima, em caso de figuras públicas ou religiosas –, 
seguido por uma leve curvatura do tronco.

THAI GREETINGS
Would you like to greet a monk, apologize for something or thank 
someone for some kindness? So, you can try the “Wai”, a very traditional 
gesture in the country that consists of the union of two hands at the height 
of the chest – or higher, in case of public or religious icons –, followed by 
a slight curvature of the trunk. 

CHIANG RAI,  
UMA VIZINHANÇA 
UNIVERSAL

Seguindo para o extremo norte do país, outra pérola 
encontrada a aproximadamente 200 km de Chiang 
Mai é Chiang Rai, uma cidadezinha tailandesa que 
também rima com cultura, história e belezas naturais. A 
atração principal atende pelo nome de Wat Rong Khun, 
templo do final da década de 1990 e previsto para ser 
finalizado somente em 2070. 
Reconhecido como um dos patrimônios modernos da 
Tailândia, o que chama a atenção – além de sua fachada 
toda branca e rica em detalhes – é a mistura de elementos 
das culturas Oriental, representada pelo budismo, e 
Ocidental, exibida nas paredes internas da construção por 
meio de figuras icônicas, como Michael Jackson, Harry 
Potter, Superman e Kung Fu Panda, entre outras estrelas 
cuja reputação ganhou os quatro cantos do planeta.
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UM GIRO 
PELO SUL:  
O OÁSIS TAILANDÊS DE 
AREIA, SOL E MAR

Imagine um quebra-cabeça criado pela natureza, no qual 
cada pecinha representa uma linda ilha, que, ao lado 
das demais, completa um cenário que deixa qualquer 
viajante boquiaberto. Pois é exatamente assim o mapa 
da região sul da Tailândia: vários pedacinhos de terra 
que, juntos ou separados, são o retrato fiel do conceito 
que grande parte das pessoas tem sobre o paraíso.
Dispondo de uma seleção gigantesca de praias 
multifacetadas, banhadas, na costa leste, pelo 
Golfo da Tailândia e, na costa oeste, pelo Mar de 
Andaman, é nesta última que se encontram Phuket, 
Krabi, Railay Beach, Phi Phi e Maya Bay, algumas das 
protagonistas da região.

downtown, Wat Phra That Doi Suthep is a golden temple, with multicolored religious statues 
that shine bright among very green leaves. During the journey, it’s worth checking the ritual 
that happens early in the morning and means an offer of food to the monks who walk 
around that region.
CHIANG RAI, A UNIVERSAL NEIGHBORHOOD
Going to the northernmost point of the country, other jewel found about 200 km away 
from Chiang Mai is Chiang Rai, a little Thai city that also combines with culture, history 
and natural beauties. The main attraction is called Wat Rong Khun, a temple dated 
from the late 1990s and which is expected to be finished by 2070. 
Acknowledged as a contemporary Thailand’s heritage, what most catches attention is – in 
addition to its facade painted white and rich in details – that mix of elements of Eastern cultures, 
represented by Buddhism, and Western features, showed through iconic personalities on the 
walls inside the building, such as Michael Jackson, Harry Potter, Superman and Kung Fu 
Panda, among other stars whose reputation has won the four corners of the planet. 
EXPLORING THE SOUTH: THAI OASIS MADE OF SAND, SUN AND SEA
Imagine a puzzle created by nature, in which each piece represents a stunning island 
that, side by side, completes a scene that can fascinate every traveler. The map of 
South Thailand is like this: many pieces of land that, together or apart, are the perfect 
picture of the concept which most people have of paradise.
Having a great number of multifaceted beaches, washed by the Gulf of Thailand on the 
east coast and by the Andaman Sea on the west coast, it's in this last one that Phuket, Krabi, 
Railay Beach, Phi Phi and Maya Bay are located, some of the main characters of that region.
VIBRANT RHYTHM
On the largest island of Thailand, less than 90 minutes by plane from Bangkok, fun 
is present 24 hours a day, in every way. Address of beaches with a huge tourist 
infrastructure, such as Patong, and more calm refuges, like the beautiful Karon Beach 
and Kata Beach, Phuket is a good option for those who are looking for fun, charming 
landscapes, stunning sunset and, above all, a starting point to other treasures made 
of white sand and shiny waters of the country.  
A SERENE MOMENT
In addition to Phuket, other hub often visited by tourists toward the islands of the region is 
Krabi province. An excellent stop for those passengers who prefer a relaxing environment 

Ritmo quente
Na maior ilha da Tailândia, localizada a menos de 90 minutos de 
voo de Bangkok, a diversão rola solta 24 horas por dia, em todos 
os sentidos. Endereço de praias com megainfraestrutura turística, 
a exemplo da urbana Patong, e de refúgios mais tranquilos, 
como as belíssimas Karon Beach e Kata Beach, Phuket é uma 
predileção sem erro para quem procura por agito, paisagens 
encantadoras, um deslumbrante pôr do sol e, sobretudo, por um 
ponto de partida para os demais tesouros de areia clara e águas 
reluzentes do país.

Um respiro de serenidade
Além de Phuket, outro hub utilizado com frequência pelos turistas 
rumo às ilhas da região é a província de Krabi. Excelente 
parada para os passageiros que preferem calmaria com um quê 
de comodidade, durante uma passagem por lá vale – e muito! – 
adicionar ao itinerário ao menos um pernoite na fabulosa Railay 
Beach, península a curta distância de Krabi (algo em torno de 
15 minutos de barco) e o exemplo clássico das ilhas tailandesas: 
magníficas praias de areias douradas e mar cristalino, que varia 
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AGENTE LEVA! 

O GRUPO TREND tem pacotes para a Tailândia. Destaque para a 
opção de 9 dias/8 noites, que contempla os seguintes destinos: 
Bangkok, Ayutthaya, Chiang Mai e Chiang Rai. O pacote inclui 
hospedagem com café da manhã, voo de Chiang Mai a Bangkok 
em classe turista, transfers e seguro-viagem. O valor é a partir de 
USD 1.445 por pessoa, em apartamento duplo. Consulte datas 
disponíveis e extensões às ilhas de Phuket e Phi Phi. 

Confira esta e outras ofertas pelo  4090 1688.

“Antes de chegar à Tailândia, minha 
expectativa era encontrar um lugar 

repleto de paz e muita calma. Mas, quando 
desembarquei em Bangkok, qual foi a minha 
surpresa? Agito, iluminação, festas, bares, 
restaurantes e uma vida superintensa; porém, 
ainda assim diferente da nossa aqui no 
Ocidente. Da capital, segui rumo às demais 
regiões indispensáveis em uma viagem à Terra do 
Sorriso, como o norte, com sua cultura e campos 
verdejantes, e o sul, onde reinam as maravilhosas 
ilhas e praias de areias branquinhas. Como 
eu resumiria o país? Como um destino 

completo, que faz você se sentir 
deliciosamente vivo.”

Eliane Leite
Adventure Club

São Paulo (SP)

UMA JORNADA PELA ÁSIA
Uma vez na Tailândia, que tal recomendar ao seu 
cliente uma expedição desbravadora pelos países 
coladinhos ao antigo Reino de Sião? Opções 
tentadoras não faltam: Camboja, Vietnã, Myanmar, 
Laos, Malásia e Cingapura, por exemplo, são 
ótimas pedidas para saciar o gostinho de quero 

mais! E, como aqui na Segue Viagem ninguém fica apenas na 
vontade, posicione seu celular no QR Code ao lado e obtenha mais 
informações sobre esses destinos que têm o poder de enriquecer 
qualquer roteiro.

A JOURNEY THROUGHOUT ASIA
Once in Thailand, what about recommending to your client an intrepid expedition to the countries 
near the ancient Kingdom of Siam? There are many exciting options: Cambodia, Vietnam, 
Myanmar, Laos, Malaysia and Singapore, for example, are amazing places to fulfill that feeling 
of "I can't get enough"! Segue Viagem offers much more, so scan the QR Code with your mobile 
and find further information on these destinations that have the power of enriching every itinerary.

entre as tonalidades verde e azul, adornadas por esculturas montanhosas gigantescas 
e graciosos barquinhos ao estilo “long tail boat” (barcos de cauda longa).

Phi Phi Islands, as donas do pedaço
Destino dos sonhos de milhares de viajantes, as Ilhas Phi Phi (a pronúncia é “Pi 
Pi” mesmo) merecem a boa fama que têm. Afinal, como não cair de amores por 
um horizonte de natureza sem fim, fruto de um espetáculo promovido pela união 
hipnotizante entre céu, terra e mar?
Acessado apenas de ferry boat (balsa), com saídas de Phuket e Krabi, e considerado 
um dos pontos obrigatórios de visita no sul tailandês, o arquipélago de Phi Phi 
pode ser dividido em duas ilhas centrais: Ko Phi Phi Don, com praias lindíssimas 
e tida como a base hoteleira, comercial e festeira da região, e Ko Phi Phi Leh, ilha 
cinematográfica que ganhou notoriedade internacional graças à paradisíaca Maya 
Bay, a qual, inclusive, foi um dos cenários do aclamado filme “A Praia”, estrelado 
pelo ator norte-americano Leonardo DiCaprio.
No arquipélago, mais do que o visual arrebatador, é possível se esbaldar em 
trilhas, mergulhos, passeios de barco e/ou caiaque, ótimos restaurantes, festas 
animadíssimas e mais uma série de atividades surpreendentes que representam 
muito bem o espírito da Tailândia: um lugar onde os cinco sentidos falam mais alto 
e que sempre deixa saudade na hora de voltar para casa. 

with a touch of comfort, during a trip there it’s a good – very good! 
– idea to include, at least, a night in the itinerary at the fabulous 
Railay Beach, a peninsula located a short distance away from Krabi 
(something about 15 minutes by boat) and a classic example of 
how Thai islands look like: magnificent beaches with golden sand 
and crystalline-water sea, which can vary between green and blue, 
surrounded by giant mountains and lovely little long tail boats.
PHI PHI ISLANDS ARE THE BOMB
Many travelers' destination of dreams, Phi Phi Islands (pronounced 
"Pee Pee") do live up to their fame. After all, how not to fall in 
love with such horizon of endless nature, a result of a spectacle 
promoted by the hypnotizing union between sky, land and sea?
Accessed only by ferry boat, leaving from Phuket and Krabi, and 
considered as one of the can’t-miss sites in Southern Thailand, the 
archipelago of Phi Phi can be divided into two central islands: Ko 
Phi Phi Don, with wonderful beaches and the main spot for lodging, 
shops and parties of the region, and Ko Phi Leh, a cinematographic 
island that caught attention thanks to the paradisiacal Maya Bay, 
which was, by the way, set for the famous movie “The Beach”, 
starred by the North-American actor Leonardo DiCaprio.
On this archipelago, more than a breathtaking visual, it’s possible 
to enjoy trekking, diving, boat and/or kayak rides, great 
restaurants, exciting parties and a series of surprising activities that 
represent very well the essence of Thailand: a place where the 
five senses speak louder and, when coming home, people will 
always miss those days spent there. 

O DESLUMBRANTE CENÁRIO DE ÁGUAS 
CRISTALINAS, CERCADAS POR FALÉSIAS, 
DE MAYA BAY
STUNNING SCENERY MADE OF CRYSTALLINE WATERS, 
SURROUNDED BY SAND CLIFFS, OF MAYA BAY

“Before getting in Thailand, I was expecting to find a place 
full of peace and much relaxation. But, when I landed at 
Bangkok, what was my surprise? Fun, lights, parties, bars, 
restaurants and a super vibrant life; however, very different 
from ours here in the West. From the capital city, I went to other 
can’t-miss regions in a journey through the Land of Smiles, 
such as the North, with its culture and green fields, and the 
Southern Thailand, where wonderful islands and white-sand 
beaches reign. How would I describe this country? As a 
complete destination that makes you feel pleasantly alive.”
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COMO CHEGAR 
Uma vez que não há voos diretos do Brasil à Tailândia, para 
chegar ao país é necessário realizar ao menos uma conexão em 
cidades como Dubai (Emirados Árabes Unidos), Istambul (Turquia) 
ou Adis Abeba (Etiópia). 

O QUE LEVAR 
Como o calor impera na Tailândia, o ideal é levar sapatos confortáveis, 
roupas leves e fresquinhas, chinelo, óculos de sol, protetor solar e repelente. 
Para as praias, não se esqueça de incluir na mala algumas roupas de 
banho. E lembre-se: nos templos não é permitido entrar com ombros ou 
joelhos descobertos.

GASTRONOMIA 
Na terra das combinações exóticas – e deliciosas! –, a fusão entre 
ingredientes, temperos, cores, aromas e sabores dá origem a refeições 
extremamente prazerosas, responsáveis por fazer da cozinha tailandesa 
uma das mais prestigiadas do planeta. Apreciada tanto em barraquinhas 
de rua quanto em restaurantes renomados, entre os pratos típicos que não 
podem ficar de fora do cardápio estão os seguintes: “pad thai” (à base 
de macarrão, broto de feijão, camarão, frango, porco e outros alimentos), 
arroz frito, sopas, salada de mamão verde e o refrescante sorvete de coco, 
servido em um coco. No destino também estão presentes as grandes redes 
internacionais de fast food.

FUSO HORÁRIO 
+10 (horário de Brasília).

IDIOMA 
Tailandês, porém o inglês é relativamente falado.

QUANDO IR 
Com temperatura média acima dos 20°C o ano todo, o clima na 
Tailândia pode ser dividido em dois períodos: seco, que vai de 
novembro a março e é marcado pela alta temporada, e chuvoso – 
conhecido também como a estação das monções asiáticas –, que 
ocorre de junho a outubro e o qual convém evitar, principalmente se 
a viagem incluir as ilhas da costa oeste do país.

MOEDA 
Baht.

DOCUMENTAÇÃO 
Para os brasileiros em viagem a lazer ou negócios que pretendem 
permanecer no país por até 90 dias, o visto não é exigido, sendo 
necessários apenas a apresentação do passaporte, com validade mínima 
de seis meses, e o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia 
(CIVP) contra a febre amarela, emitido pela Anvisa. Vale salientar que a 
vacina deve ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque.

PARA SABER MAIS:
HTTP://WWW.TURISMODATAILANDIA.ORG 
HTTP://WWW.PORTALCONSULAR.ITAMARATY.GOV.BR/SEU-DESTINO/TAILANDIA
HTTP://BANGKOK.ITAMARATY.GOV.BR/ 

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 220 V.
Plugues: como os modelos utilizados podem ser diferentes dos padrões 
brasileiros, é recomendado levar um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 00 + 55 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: não é uma prática usual no país, mas qualquer quantia deixada 
será bem recebida.



SERVICE
HOW TO GET THERE
Since there aren’t direct flights from Brazil to Thailand, it’s necessary to 
make at least a connection to reach the country in cities such as Dubai 
(United Arab Emirates), Istanbul (Turkey) or Addis Ababa (Ethiopia).

WHEN TO GO
With average temperature above 20°C the whole year, weather 
in Thailand can be divided into two periods: dry, from November 
to March and considered the high season, and rainy – also known 
as Asian monsoon –, from June to October, which it's convenient to 
avoid, mainly if the itinerary includes the west coast of the country. 

WHAT TO TAKE
As the hot weather reigns in Thailand, it's recommended to take 
comfortable shoes, light clothing, flip-flops, sunglasses, sunscreen and 
repellent. To wear on the beach, don’t forget to add in your suitcase 
some swimming suits. Pay attention: it’s not allowed to visit the temples 
if shoulders or knees are uncovered.

TIME ZONE
+10 (Brasília time).

LANGUAGE 
Thai, however, English is relatively spoken.

GASTRONOMY
In the land of exotic – and delicious! – combinations, the fusion 
between ingredients, spices, colors, aromas and flavors creates 
extremely pleasant meals, responsible for making the Thai cuisine one 
of the most famous of the world. Prepared by street stands or award-
winning restaurants, the following traditional dishes can’t be out of the 
menu: “pad thai” (with noodles, bean sprouts, shrimp, chicken, pork 
and other ingredients), fried rice, soups, green papaya salad and 
refreshing coconut ice cream, served in a coconut. Big international 
fast food restaurant chains are also present.

CURRENCY
Baht.

DOCUMENTS
Brazilians who travel for leisure or business and intend to stay in the 
country for up to 90 days don’t need to get a visa, they only need a 
passport valid for not less than six months, and an International Certificate 
of Vaccination or Prophylaxis (ICVP) against yellow fever, issued by Anvisa 
(National Health Surveillance Agency). It should be highlighted that this 
vaccine must be taken ten days before traveling, at least.

USEFUL INFORMATION
Electric power: 220 V.
Plugs: since the models used may be different from the Brazilian 
standards, it's recommended to take a universal adapter.  
Calls to Brazil: 00 + 55 + area code + phone number.
Tips: it’s not usual in the country, but every tip will be welcome.

FURTHER INFORMATION: 
http://www.turismodatailandia.org 
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/tailandia
http://bangkok.itamaraty.gov.br/ 

SERVIÇO
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HOTEL INTERNACIONAL

UM REFÚGIO DE LUXO, 
CONFORTO E SERENIDADE, 
ENVOLTO PELA EXUBERANTE 
NATUREZA DO NORTE TAILANDÊS

FOTOS ARQUIVO HOTEL

O cenário não poderia ser mais 
inspirador: uma construção de 
design clássico com um quê 

de sofisticação, abraçada por árvores 
de diferentes tamanhos fincadas sobre 
um tapete de grama verdejante. A 
localização? À beira do Rio Ping, na 
graciosa Chiang Mai, a capital cultural 
e espiritual da Tailândia. O nome desse 
pedacinho de sonho é Anantara Chiang 
Mai Resort.
Exibindo uma infraestrutura que prima pelo 
cuidado aos detalhes, o empreendimento 
é formado por 84 elegantes e 
modernas acomodações. Extremamente 
confortáveis e bem equipadas, todas 
elas disponibilizam TV de alta definição, 
máquina de café e chá, cortinas blackout, 
secador de cabelo, chuveiro com efeito 
de chuva, esteira de ioga, wi-fi e um 

smartphone handy cortesia, dispositivo 
móvel personalizado que facilita (e 
como!) o acesso do hóspede ao leque de 
serviços do resort.
FACILIDADES A PERDER DE VISTA
Expert na missão de fazer da estada de 
seus visitantes uma experiência plena, o 
meio de hospedagem tailandês conta com 
um arsenal de conveniências. Entre elas, 
vale destacar as seguintes: piscina, serviço 
de lavanderia, salão de jogos, boutique, 
salão de beleza com cabeleireiro, 
manicure e pedicure, biblioteca, bares, 
restaurantes e um spa completo, com 
banheira de hidromassagem, sauna, salas 
de massagem e deck de relaxamento, 
perfeito para curtir a própria companhia 
e equilibrar corpo e mente. 
IDEAL EM QUALQUER OCASIÃO
No Anantara Chiang Mai Resort sempre 
haverá um espaço sob medida para o 
visitante, independentemente de qual 
seja o evento que ele tenha em mente. 
O centro de negócios, com salas de 
reuniões multifuncionais, é um excelente 
exemplo disso, bem como um fantástico 
gramado ribeirinho, que representa um 
convite irrecusável para casamentos e 
cerimônias de renovação de votos. 

AGENTE LEVA!
Hospede no  Anantara Chiang Mai Resort com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de USD 210,00  por 
pessoa, em apartamento duplo. 

ANANTARA  
CHIANG MAI RESORT

A LUXURIOUS, COMFORTABLE AND PEACEFUL 
REFUGE SURROUNDED BY EXUBERANT NATURE 
OF NORTHERN THAILAND
The scenery couldn’t be more inspiring: a classic 
building with a touch of sophistication, surrounded 
by trees of different sizes stuck in a lush green 
ground. Where is this place? By the Ping River, 
in the lovely Chiang Mai, the cultural and spiritual 
capital of Thailand. The name of this little piece of 
dream is Anantara Chiang Mai Resort.
Having a perfect infrastructure, this resort 
is composed of 84 elegant and modern 
accommodations. Extremely comfortable and 
well equipped, all of them have high-definition TV, 
coffee machine and tea facilities, blackout curtains, 
hair dryer, rain shower head, yoga mat, wi-fi and 
a handy smartphone as courtesy, a personalized 
mobile device which makes the access of the guest 
(a lot!) easier to the resort range of services. 
SO MANY CONVENIENCES
Expert at making the stay a complete experience, 
this Thai hotel counts on a series of conveniences. 
It's worthwhile highlighting the following: swimming 
pool, laundry service, game room, boutique, hair 
salon with hairdresser, manicurist and pedicurist, 
library, bars, restaurants and a complete spa, with 
hydromassage tub, sauna, massage room and a 
relaxing deck, perfect for being on your own and 
balancing body and mind. 
SUITABLE FOR EVERY OCCASION
At Anantara Chiang Mai Resort, there will always 
be a tailor-made place for the guest, regardless 
of the event she or he has in mind. The business 
center, with multifunctional meeting rooms, is an 
excellent example of this, as well as the fantastic 
grass area by the river, which represents an 
irresistible venue for weddings and wedding vow 
renewal ceremonies. 
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Seja ao amanhecer, entardecer ou 
anoitecer, não importa, porque a 
paisagem contemplada da grande 

maioria dos 505 quartos e apartamentos 
instalados no Ramada Plaza Bangkok Menam 
Riverside, em Bangkok, poderá ser sempre 
definida com uma palavra: apaixonante. 
Também, situado à beira do Rio Chao Phraya 
e ostentando uma infraestrutura majestosa, 
que se estende da fachada às dependências 
internas, difícil mesmo é não morrer de amores 
por ali logo à primeira vista.
Alinhando modernidade com tradição, 
presente sobretudo na decoração, que mescla 
referências contemporâneas com elementos da 
cultura tailandesa, o empreendimento oferece 
aos visitantes 14 opções de acomodações, 
equipadas com wi-fi gratuito, TV a cabo, mesa 
de café, minibar e banheira. Para coroar, elas 
ainda contam com diferenciais exclusivos, 
como apartamentos adaptados para idosos e 
pessoas com deficiência e suítes com terraço 
e até jacuzzi privativos.
SINÔNIMO DE PLENITUDE
Ideal para turistas corporativos e em viagem 
de férias, o Ramada Plaza reúne uma série 
de conveniências e comodidades que se 
adequam a todos os tipos de necessidades. 
Para os executivos, por exemplo, dispõe de 
espaços sob medida para diferentes perfis 
e tamanhos de eventos, que incluem desde 
pequenas reuniões a grandes conferências 
para até mil convidados. Já na área do lazer 
e entretenimento, a diversão fica a cargo de 
uma ampla rede de serviços, entre os quais se 
destacam a área da piscina, o Kids Club, um 
fitness center e um revigorante spa, perfeito para 
uma massagem relaxante.
GASTRONOMIA: UMA ATRAÇÃO À PARTE
Fazendo jus à boa fama da culinária 
tailandesa, quando o assunto é comer bem o 
empreendimento não mede esforços para saciar 
qualquer apetite, colocando à disposição do 
hóspede oito sugestões de bares e restaurantes, 
com menus recheados de iguarias típicas das 
cozinhas asiática e internacional. 

AN ACCOMMODATION ON THE BANKS 
OF CHAO PHRAYA RIVER, IN WHICH 
SOPHISTICATION HAS A RESERVED PLACE
Whether at sunrise, sunset or dusk, it doesn’t matter, 
because the landscape admired from the most of 
the 505 rooms and apartments at Ramada Plaza 
Bangkok Menam Riverside in Bangkok can always be 
defined with one word: amazing. Also located on the 
banks of Chao Phraya River and showing a majestic 
infrastructure, which goes from its facade to its indoor 
facilities, it's difficult not to fall in love with it at first sight.
Allying modernity with tradition, mainly present in the 
decoration, which blends contemporary references 
with Thai culture elements, the hotel offers its visitors 
14 options of accommodations, equipped with 
free wi-fi, cable TV, coffee table, minibar and tub. 
To top it off, they also count on exclusive different 
assets, such as adapted apartments to older adults 
and disabled people and suites with private balcony 
and even Jacuzzi. 
SYNONYMOUS WITH FULLNESS
Perfect for business tourists and those on vacation, 
Ramada Plaza gathers a series of conveniences that 
meet every need. For businesspeople, for example, 
it has tailor-made areas for different profiles and 
sizes of events, which include from small meetings to 
big conferences for up to 1,000 guests. Regarding 
leisure and entertainment, all fun is in charge of a 
wide range of services, highlighting the swimming 
pool area, Kids Club, fitness center and an 
invigorating spa, ideal for a relaxing massage.
GASTRONOMY: A SPECIAL ATTRACTION
Doing justice to the good fame of the Thai cuisine, 
when it comes to eating well the hotel does its best 
to satisfy every taste, making eight suggestions of 
bars and restaurants available to the guests, with 
menus plenty of traditional dishes of the Asian and 
international gastronomy.

RAMADA PLAZA BANGKOK 
MENAM RIVERSIDE
UMA HOSPEDAGEM ÀS 
MARGENS DO RIO CHAO 
PHRAYA, NA QUAL O 
CONFORTO E A SOFISTICAÇÃO 
TÊM ESTADA GARANTIDA

AGENTE LEVA!
Hospede no Ramada Plaza Bangkok Menam 
Riverside com o GRUPO TREND. Diárias a partir de 
USD 45,00 por pessoa, em apartamento duplo.
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O BEM-ESTAR FALA MAIS ALTO 
NESTE EMPREENDIMENTO 
COMANDADO PELA BELEZA 
SEM FIM DAS ILHAS 
TAILANDESAS

É em meio à paradisíaca ilha de 
Ko Phi Phi Don, localizada no 
arquipélago de Phi Phi, que um 

hotel à beira-mar chama a atenção de 
viajantes do mundo inteiro por duas 
razões decisivas para uma hospedagem 
dos sonhos: localização de encher os 
olhos e comodidades a perder de vista. 
Afinal, essas são duas das principais 
características do Phi Phi Island Village 
Beach Resort, um lugar com talento 
nato em fazer todos os seus visitantes 
desejarem estada permanente.
Orgulhoso de suas instalações espa-
çosas, arrojadas e extremamente ele-
gantes, o empreendimento pode ser 
comparado a um refúgio ecológico, 
inspirando ar puro, conforto e bem-estar 
em cada cantinho, a começar pelas lin-
díssimas acomodações.

RELAXATION SPEAKS LOUDER IN THIS HOTEL 
COMMANDED BY ENDLESS BEAUTY OF THE 
THAI ISLANDS

It’s in this paradisiacal island of Ko Phi Phi Don, 
located in the archipelago of Phi Phi, that a hotel 
by the sea catches the attention of travelers from all 
over the world because of two decisive reasons for 
an accommodation of dreams: a great location and 
several amenities. After all, these are two of the main 
characteristics of Phi Phi Island Village Beach Resort, 
a place that has innate talent for making its guests 
wish a permanent stay.
Proud of its large, modern and extremely elegant 
facilities, the hotel can be compared with an 
ecological refuge, providing fresh air, comfort and 
relaxation in every corner, starting from the beautiful 
accommodations. 
AMENITIES, AMENITIES AND MORE AMENITIES
Counting on rooms, suites, bungalows and even a 
private village, located on the slopes of a tropical 
rainforest, every accommodation has exclusive 
amenities, such as TV, air conditioning, minibar, safe 
and iPod docking station, among other assets for a 
complete experience.
In addition, for those who demands privacy, the 
resort offers tailor-made facilities, equipped with 
balconies or terraces with chaise lounge and 
inviting private swimming pools reserved for a 
unique leisure moment. 
TO TAKE IT EASY
As cozy rooms were not enough, this Thai hotel 
gathers in its leisure area a real complex of fun and 
conveniences, which includes, for example, bars, 
restaurants, spa, recreational attractions for the entire 
family – mainly for those who travel with their children – 
and a stunning infinity pool, from where it's possible to 
watch the magnificent blue horizon of Andaman Sea.

MIMOS, MIMOS E MAIS MIMOS
Contando com quartos, suítes, banga-
lôs e até uma vila super-reservada, situ-
ada sobre as encostas de uma floresta 
tropical, todos os aposentos dispõem 
de amenidades exclusivas, como TV, 
ar-condicionado, minibar, cofre e base 
de ligação para iPod, entre outras co-
modidades ideais para uma experiên-
cia completa.
Além disso, para quem não abre 
mão de privacidade, o resort oferece 
dependências sob medida, equipadas 
com varandas ou terraços com 
espreguiçadeiras e convidativas piscinas 
privativas, reservadas para um momento 
de lazer extremamente singular. 
PARA FICAR NA BOA
Como se não bastasse o aconchego 
dos quartos, o meio de hospedagem 
tailandês reúne em sua área de lazer 
um verdadeiro complexo de diversão 
e conveniências, que abrange, por 
exemplo, bares, restaurantes, spa, 
atrações recreativas para toda a família 
– principalmente para as que viajam 
acompanhadas dos pequenos – e uma 
deslumbrante piscina de borda infinita, 
de onde é possível apreciar o magnífico 
horizonte azul do Mar de Andaman.

AGENTE LEVA!
Hospede no Phi Phi Island Village Beach 
Resort com o GRUPO TREND. Diárias a partir de USD 
75,00 por pessoa, em apartamento duplo.

FOTOS ARQUIVO HOTEL

PHI PHI ISLAND 
VILLAGE BEACH RESORT
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SHOP HOTEL:
EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.
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EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.

SHOP HOTEL:SHOP HOTEL:SHOP HOTEL:
EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.EVOLUINDO JUNTO COM O SEU NEGÓCIO.

PRECISA FALAR COM A SHOP HOTEL? 
ANOTE AÍ NOSSOS CONTATOS:

 De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 8h às 18h, via chat e e-mail 
(atendimento@shophotel.com.br);

 Plantão trilíngue 24 horas, inclusive aos � nais de semana e feriados, via e-mail 
(24horas@trendoperadora.com.br) e/ou pelos números (11) 4090-1755 e (11) 4090-1688.

ENTRE NESSA COM A GENTE E FAÇA CHECK-IN 
NO SUCESSO DAS SUAS VENDAS!
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 DE 400 MIL HOTÉIS NO BRASIL E NO MUNDO;

 DE 10 MIL RESERVAS EMITIDAS MENSALMENTE;

 DE 15 MIL DIÁRIAS VENDIDAS POR MÊS;

 DE 1.000 CLIENTES FREQUENTES;

 DE 50 NOVOS CLIENTES TODOS OS MESES.

A empresa não para de crescer e é a 
sua melhor aliada quando o assunto é 

hospedagem a tarifas bem competitivas.

WWW.SHOPHOTEL.COM.BR /shophotel @shop_hotel

sv39_an shop hotel_ok.indd   1 12/09/18   15:07
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Um show atrás do outro. É assim que pode ser definido 
o destino mais famoso dos States, que caminha em 
ritmo acelerado 24 horas por dia. Da mesma forma 

que é preciso fôlego para encarar a imensidão dos arranha-
céus e o vaivém contínuo da multidão nas avenidas de Nova 
York, a agenda de eventos da cidade é um capítulo à parte em 
termos de disposição e energia, com atrações tão diversificadas 
quanto o público que atende.
E já que parte de seu papel como agente de viagens envolve 
manter-se atualizado com o que há de mais interessante na cidade, 
a Segue Viagem reservou este espaço para compartilhar contigo 
algumas dicas de ouro do que está rolando por lá no momento – 
e você encontra tudo isso no portfólio do GRUPO TREND. Pronto 
para alavancar suas vendas? Então hey, ho, let’s go! 

MEGAPRODUÇÕES CHEGAM À BIG APPLE PARA 

ARRANCAR SUSPIROS (E VENDAS!) DO PÚBLICO

ID USA

FOTOS BROADWAY INBOUND

NEW YORK NEWS:  
AS NOVIDADES DA CIDADE 

QUE É UM ESPETÁCULO

NEW YORK NEWS: NOVELTIES OF A SPECTACULAR CITY
MEGA EVENTS ARRIVES AT THE BIG APPLE TO ENTERTAIN VISITORS (AND 
SELL OUT!)
A spectacle after another. It can define the most famous destination of the States, 
which is walking a fast pace 24 hours a day. As well as it takes energy to face the 
immensity of skyscrapers and busy multitude along the avenues of New York, the 
schedule of events is a special chapter when it comes to enthusiasm and energy, with 
attractions as diversified as their audience. 
Since part of your role as a travel agent demands to keep up to date with what’s 
most interesting in the city, Segue Viagem has reserved this space to share with you 
some hot tips on what is happening there right now – and you find all of them in the 
portfolio of GRUPO TREND. Are you ready to boost your sales? So hey, ho, let’s go!
NEW YORK CITY BALLET – LINCOLN CENTER
Founded in the 1940s by George Balanchine and Lincoln Kirstein, the NYC Ballet is 
one of the foremost dance companies in the world and presents, for the 2018/2019 
season, a collection of spectacles that vary according to the seasons of the year. 
Highlights: “The Nutcracker”, inspired in the children story of same name and played 
between November and December, 2018; “The Sleeping Beauty”, based on the 
classic fairy tale and performed during February, 2019; and "Midsummer Night's 

NEW YORK CITY BALLET – LINCOLN CENTER
Fundada na década de 1940 por George Balanchine e Lincoln 
Kirstein, a NYC Ballet é uma das maiores companhias de 
dança do mundo e apresenta para a temporada 2018/2019 
uma coletânea de espetáculos que variam conforme a 
estação do ano. Destaques: “O Quebra-Nozes”, inspirado 
no conto infantil de mesmo nome e encenado entre os meses 
de novembro e dezembro de 2018; “A Bela Adormecida”, 
baseado no clássico conto de fadas e exibido durante todo o 
mês de fevereiro de 2019; e “Sonho de Uma Noite de Verão”, 
performance com referência às divertidas relações amorosas 
retratadas no mundo encantado da obra homônima de William 
Shakespeare, que estará em cartaz de maio a junho de 2019.
Duração: “O Quebra-Nozes”, 1h30; “Sonho de Uma Noite 
de Verão”, 1h40; “A Bela Adormecida”, 2h15
Onde: David H. Koch Theater
Temporada: de setembro de 2018 a junho de 2019.
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AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para Nova 
York. Destaque para a opção de 6 dias/5 
noites de hospedagem no The Roosevelt Hotel, 
em apartamento duplo. O pacote, que inclui 
também aéreo ida e volta voando Copa Airlines, 
transfer in/out regular e seguro-viagem, está a 
partir de 10x USD 157 por pessoa. Válido 
para embarque durante a baixa temporada. 

Confira esta e outras ofertas pelo  4090 
1688.

THE METROPOLITAN OPERA (MET 
OPERA)
Para os viajantes de passagem por Nova York 
que gostam de música erudita, eis aqui uma 
visita obrigatória: a The Metropolitan Opera, 
companhia de ópera instalada no Metropolitan 
Opera House que reúne um repertório 
gigantesco de produções aclamadas. Vale 
ressaltar: “La Bohème”, ópera em quatro atos 
de Giacomo Puccini sobre uma história de amor 
vivida pelo casal Rodolfo e Mimi, e “La Traviata”, 
composta por Giuseppe, baseada no romance 
“A Dama das Camélias”. de Alexandre Dumas 
Filho, e que narra a trágica aventura amorosa 
dos protagonistas Alfredo e Violetta.
Onde: Metropolitan Opera House
Duração: “La Bohème”, 3h; e “La Traviata”, 3h10
Temporada: “La Bohème”, em cartaz até dezembro 
de 2018; “La Traviata”, até abril de 2019.

RADIO CITY CHRISTMAS 
SPECTACULAR
Um tradicionalíssimo show que hipnotiza, ar-
repia e contagia visitantes de todas as idades 
com a magia e o espírito típicos do Natal. Este 
é o Radio City Christmas Spectacular, espe-
táculo encantador de luzes, cores, imagens, 
música e dança que, de quebra, conta com 
a ilustre presença do bom e velho Papai Noel.
Onde: Radio City Music Hall (Rockefeller Center)
Duração: 1h30
Temporada: de novembro a dezembro de 
2018.

Dream", a performance that tells about exciting 
love relationships described in the fantastic 
world of the homonymous work of William 
Shakespeare, which will be running from May 
to June, 2019.
How long: “The Nutcracker”, 1h30; 
“Midsummer Night’s Dream”, 1h40; “The 
Sleeping Beauty”, 2h15
Where: David H. Koch Theater
Season: from September, 2018, to June, 2019. 
FROZEN – THE BROADWAY MUSICAL
Do you want to build a snowman? So, it’s time 
to go on a frozen journey along with sisters 
Elsa and Anna, the sympathetic snowman 
Olaf and other Frozen characters, a Disney’s 
animation that came from the movies to the 
stages of Broadway in an exciting musical, 
plenty of magic, special effects and surprises. 
The narrative brings a beautiful message of 
friendship, loyalty and love. Directed by Michael 
Grandage, Tony Award winner, and written 
by Kristen Anderson-Lopez, Oscar winner, this 
theatrical adaptation is recommended for adults 
and children older than 8 years of age.
Where: St. James Theatre
How long: 2h30
Season: up to March, 2019.
RADIO CITY CHRISTMAS SPECTACULAR
A very traditional performance that hypnotizes, 
amazes and thrills visitors of all ages with the 
characteristic Christmas magic and spirit. This 
is the Radio City Christmas Spectacular, a 
wonderful spectacle of lights, colors, images, 
music and dance that also counts on the splendid 
presence of the already known Santa Claus.
Where: Radio City Music Hall (Rockefeller 
Center)
How long: 1h30
Season: from November to December, 2018.
THE METROPOLITAN OPERA (MET OPERA)
For those travelers who are visiting New York 
and who love erudite music, there’s a can’t-miss 
stop here: The Metropolitan Opera, opera 
company placed in Metropolitan Opera 
House, which gathers a long list of acclaimed 
productions. Highlighting: “La Bohème”, 
opera in four acts of Giacomo Puccini about 
a love story lived by the couple Rodolfo and 
Mimi, and “La Traviata”, by  Giuseppe, based 
on the romance “The Lady with the Camellias”, 
written by Alexandre Dumas fils, and that 
tells the tragic love adventure of the main 
characters Alfredo and Violetta.
Where: Metropolitan Opera House
How long: “La Bohème”, 3h; and “La 
Traviata”, 3h10
Season: “La Bohème”, up to December, 
2018; “La Traviata”, up to April, 2019.

FROZEN – O MUSICAL NA BROADWAY 
Você quer brincar na neve? Então agora 
é a hora para embarcar em uma aventura 
congelante ao lado das irmãs Elsa e Anna, 
do simpático boneco de neve Olaf e dos 
demais personagens de Frozen, a animação 
da Disney que saiu das telonas para ganhar 
os palcos da Broadway em um musical 
emocionante, repleto de magia, efeitos 
especiais e surpresas. A história traz uma 
linda mensagem de amizade, cumplicidade 
e amor. Dirigida por Michael Grandage, 
vencedor do prêmio Tony Awards, e escrita 
por Kristen Anderson-Lopez, vencedora do 
Oscar, a adaptação teatral é recomendada 
para adultos e crianças acima de 8 anos.
Onde: St. James Theatre
Duração: 2h30
Temporada: até março de 2019. 

MADISON SQUARE GARDEN
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Invasão brazuca em 

UM POUCO DE TUDO

WELCOME TO AMERICA!  
COMO DEVEM PROCEDER OS BRASILEIROS QUE QUEREM 

FAZER DA CIDADE AMERICANA SEU ENDEREÇO OFICIAL 
SHUTTERSTOCK

ORLANDO

Enquanto, para alguns, a Capital Mundial da Magia é tida como um destino 
ansiosamente aguardado para férias, para outros Orlando oferece muito mais 
do que sonhos: é um pote de ouro em termos de realizações e oportunidades. 

Os brasileiros que o digam! Segundo dados do Consulado-Geral do Brasil em Miami, 
o lugar é líder em investimentos canarinhos na terra do Tio Sam e, não por acaso, 
conta com uma comunidade verde e amarela estimada em 400 mil pessoas. Sabe o 
que isso significa? Bom, de acordo com o Banco do Brasil Americas, Orlando pode 
ser definida como “a cidade brasileira que mais cresce fora do Brasil”.

UM LUGAR BEM-SUCEDIDO
Levantamento feito pela Forbes aponta que o destino registrou aumento de 7,6% na 
população nos últimos três anos, número que veio acompanhado por um incremento de 
7,1% no volume de empregos de 2016 para cá. Em outras palavras, o cenário é (e tem 
sido já há algum tempo) bastante promissor para os brasileiros que pretendem ampliar 
o leque de investimentos econômicos rumo ao pedacinho da Flórida que, literalmente, é 
uma fonte de bons negócios. 

Ao avaliar o panorama desenhado pelo BB Americas, Orlando figura entre as dez 
cidades que mais crescem nos Estados Unidos e oferece um custo de vida menor em 
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ORLANDO AO ENTARDECER, COM SUA 
BELEZA REFLETIDA NO LAGO EOLA
EVENING IN ORLANDO, WITH ITS BEAUTY 
REFLECTED IN LAKE EOLA

BRAZILIAN INVASION OF ORLANDO
WELCOME TO AMERICA! HOW BRAZILIANS WHO DREAM 
ABOUT TURNING THIS AMERICAN CITY INTO THEIR OFFICIAL 
RESIDENCES SHOULD DO
While, to some people, the Magic Capital of the World is considered 
as a long-awaited destination for vacation, in others’ opinion, 
Orlando offers much more than dreams: it’s a pot of gold when it 
comes to accomplishments and opportunities. Brazilians who say so! 
According to data provided by the General Consulate of Brazil in 
Miami, this place is leader in Brazilian investments in the land of 
Uncle Sam and, not a coincidence, it counts on a green and yellow 
community of about 400,000 people. Do you know what does it 
mean? Well, as reported by Banco do Brasil Americas, Orlando can 
be defined as "a Brazilian city that most grows out of Brazil.” 
A SUCCESSFUL PLACE
Data gathered by Forbes shows that the destination recorded a 
population increase of 7.6% during the last three years, number that 
comes with a growth of 7.1% in the volume of jobs from 2016 
on. In other words, the scenario is (and it has been for some time) 
very promising for those Brazilians who intend to widen the range of 
economic investments toward this little bit of Florida that, literally, is a 
source of good deals. 
Analyzing the scenery provided by BB Americas, Orlando is among 
ten cities that most grow in the United States and offers a lower cost 
of living in comparison with other regions of the State, including the 
price of real estates. In addition, the beloved North-American city 
with tropical weather has high-level public schools, low criminal rate, 
elevated public safety rate and, mainly, leisure and entertainment 
options as no other urban center of the planet. 
HOW TO GET STARTED ON IT?
Dreaming is the first step to make this wish of living in the States come 
true, of course, but following the BB guidelines, it’s essential to do 
the homework before packing, keeping the feet on the ground and 
analyzing attentively every opportunity. This caution can be translated 
into two keywords: knowledge and planning. 
That’s because, above all, it’s fundamental to understand the legal 
immigration system to verify which is the best immigrant visa to be 
requested, since the immigrant status brings tributary consequences. 
Therefore, counting on the assistance of a bank, lawyer and 
accountant who deeply understand how the financial market and local 
health system and insurance work is essential to expedite immigration 
processes and the beginning of a new financial life, among other 
procedures that can (and should!) be carried out in advance. 
Good news is that, in a plural destination like that, Brazilians have 
found place enough to develop themselves – both at personal and 

comparação a outras regiões do estado, inclusive no que 
diz respeito ao preço dos imóveis. Além disso, a queridinha 
norte-americana de clima tropical concentra escolas 
públicas de altíssimo nível, baixo índice de criminalidade, 
elevado grau de segurança pública e, principalmente, 
opções de lazer e entretenimento como nenhum outro 
centro urbano do planeta. 

MAS POR ONDE COMEÇAR?
Sonhar é o primeiro passo para realizar o desejo de morar 
nos States, é claro, mas, seguindo as orientações do BB, 
antes de arrumar as malas é essencial fazer o dever de casa, 
mantendo os pés no chão e avaliando com atenção todas 
as oportunidades. Este cuidado pode ser traduzido em duas 
palavras de ordem: conhecimento e planejamento. 

Isso porque, acima de tudo, é fundamental entender o sistema 
de migração legal para descobrir qual é o melhor visto de 
imigração a ser solicitado, já que o status migratório traz 
consequências tributárias. Por isso, dispor da ajuda de um 
banco, advogado e contador que compreendam a fundo 
o funcionamento do mercado e dos sistemas de saúde e 
seguro locais é primordial para agilizar ações de imigração 
e início de uma nova vida financeira, entre outros trâmites 
que podem (e devem!) ser feitos com antecedência. 
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BANCO AMERICANO COM DNA BRASILEIRO
• Atendimento em português;
• Abertura de conta a distância;
• Aprovação de crédito imobiliário utilizando o Imposto de Renda brasileiro;
• Obtenção de crédito para compra de automóvel;
• Internet Banking;
• Facilidades na obtenção de cartão de crédito;
• Rede de caixas eletrônicos, instalados dentro e fora das agências;
• Serviço BB Remessas, que favorece o envio e o recebimento de recursos entre 

Brasil e EUA a um excelente custo/benefício.

Quer saber mais alguma informação? Então acesse www.bbamericas.com/br.

A boa notícia é que, em um destino tão plural quanto este, os 
brazucas têm encontrado espaço de sobra para se desenvolverem 
– pessoal e profissionalmente falando. Informações divulgadas 
pelo banco indicam os segmentos que estão entre os mais visados 
por este público: o Turismo, por ser o carro-chefe da economia 
local, e áreas de prestação de serviços em geral, como educação, 
transporte, construção e lazer. Outra atividade que tem chamado 
a atenção de muito investidor por aí é a compra de franquias de 
marcas já bem conhecidas no mercado americano.

PARA SE SENTIR EM CASA
Com tanta burocracia envolvida, dispor de uma ajudinha 
no momento da mudança é ou não é uma mão na roda? 
Inclusive, esta é a principal missão do Banco do Brasil 
Americas: tornar mais rápido e fácil esse processo de 
transição de um destino para outro.

Um exemplo disso é que, como nos Estados Unidos o crédito 
liberado varia conforme o histórico de pontuação, para elevar 
esse valor e ampliar as linhas de crédito 
dos brasileiros o BB disponibiliza uma 
série de produtos e serviços desenvolvidos 
com foco exclusivo no cliente.
Além disso, vale ressaltar que clientes BB 
SA com cartões de crédito habilitados 
para uso no exterior têm ainda a 
facilidade de sacar em moeda local 
nos caixas eletrônicos; já nos demais 
casos a operação se aplica somente aos 
correntistas do banco nos States.

VOCÊ SABIA?
Para abrir uma conta no BB Americas de 
Orlando é bem simples: basta apresentar 
passaporte, carteira de motorista e um 
comprovante de residência do Brasil ou 
dos EUA.  

professional levels. Information released by the bank shows the 
segments that are amongst the most-visited ones by this public: 
Tourism, because it’s the flagship of the local economy, and 
areas of general service provision, such as education, transport, 
building trade and leisure. Other activity that has been catching 
attention of many investors is the purchase of franchises of famous 
brands already known by the american market.
TO FEEL LIKE HOME
With so much bureaucracy involved, counting on some help when 
moving is a good idea, isn’t it? Also, this is the main mission of 
Bank of Brazil Americas: making this process of transition from 
one destination to another quicker and easier. 
An example of this is that, since in the United States the credit 
given can vary according to the scoring history, to elevate this 
value and expanding the lines of credit for Brazilians, BB has a 
series of products and services available developed exclusively 
focusing on customer.
It’s worth mentioning that only BB SA clients with credit card able 
to use abroad has a great convenience and can withdraw local 
money from ATM; in other cases, this operation is applicable only 
to accounting holders of the bank in the States.
DID YOU KNOW?
Opening a BB Americas account in Orlando is very easy: just 
present your passport, driver license and a proof of residential 
address in Brazil or in the USA. 
AMERICAN BANK WITH BRAZILIAN DNA
• Service in Portuguese;
• Account opening at distance;
• Approval of real estate credit using Brazilian Income Tax;
• Credit for car purchase;
• Internet Banking;
• Easy obtainment of credit card;
• ATMs in and outside agencies;
• BB Remittance Services, which favors the forwarding and receiving 

of resources between Brazil and USA at an excellent cost-benefit.
Do you want further information? So access www.bbamericas.com.br.

A MAJESTOSA ORLANDO EYE, UM DOS PONTOS 
TURÍSTICOS MAIS PROCURADOS DA CIDADE
THE MAJESTIC ORLANDO EYE, ONE OF THE MOST-
VISITED TOURIST ATTRACTIONS OF THE CITY
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STAY HOME

POR QUE O ALUGUEL DE IMÓVEIS NOS ESTADOS 

UNIDOS PODE SER UMA ESCOLHA ACERTADA PARA 

OS BRASILEIROS

FOTOS SGUTTERSTOCK

À MODA DA CASA

Viajar para qualquer destino dos Estados 
Unidos é sempre uma experiência e tanto. 
Mas será que existe algum lugar no país que 

seja mais a cara do brasileiro do que Orlando? 
Além de ser associada automaticamente com 
diversão e lazer – afinal de contas, há alguma 
maneira de não fazer isso ao pensar nos complexos 
Disney, Universal e SeaWorld? – e esbanjar 
descontos em outlets e shopping centers, fator que 
a colocou na lista de praticamente todo mundo 
que viaja aos States para fazer compras, a cidade 
é, também, rica em um tipo de hospedagem que 
tem agradado muita gente: casas de férias.

HOME À LA MODE 
WHY RENTING A HOUSE IN THE UNITED STATES CAN BE 
THE RIGHT CHOICE FOR BRAZILIANS
Traveling to any destination in the United States is always such 
an experience. However, is there any other place in the country 
that most represents the Brazilians than Orlando? In addition 
to being automatically associated with fun and leisure – after 
all, how can we do this when thinking about Disney, Universal 
and SeaWorld complexes? – and giving a lot of discounts in 
outlets and shopping malls, a factor that put it on the list of almost 
everyone who travels to the States to go shopping, the city is also 
rich in a type of accommodation that has been pleasing many 
people: vacation homes. 
One of the main bets of Vacation Homes Collection, recognized 
all over Brazil for the rental of very elegant and traditional 
American houses in Florida, the land of Mickey Mouse and 
friends definitely has a place that suits your passenger. Do you 



/ 85

Uma das principais apostas da Vacation 
Homes Collection, reconhecida Brasil afora 
pela locação de imóveis elegantíssimos 
e tipicamente americanos na Flórida, a 
terra de Mickey Mouse e companhia com 
certeza tem um cantinho que é a cara do 
seu passageiro. Sabe por quê? Bem, para 
começar, a essência da VHC é verde e 
amarela e o próprio CEO é brazuca, 
o que significa que a empresa tem um 
talento nato para ser anfitriã. 
MAIS BRASIL IMPOSSÍVEL
Ter o inglês como idioma predominante 
pode ser considerado um empecilho para 
muita gente que viaja para o exterior, mas 
não para quem escolhe a VHC: a empresa 
conta com uma equipe que não só manda 
muito bem no quesito atendimento, como 
ainda tem profissionais fluentes em 
português, dispostos a explicar todos os 
pormenores que envolvem a locação de 
um imóvel na língua nativa do hóspede. 
E já que ali todo mundo se entende, por 
que não adicionar aspectos puramente 
brasileiros a uma experiência norte-
americana? A hospedagem nas casas 
VHC pode mesclar muito bem ambas as 
culturas ao permitir que o viajante celebre 
a estada com um bom e tradicionalíssimo 
churrasco, feito com picanha, linguiça e 
quaisquer outros tipos de carnes desejadas. 
Para a sobremesa, a dica é matar a 
saudade do brigadeiro, outro legado 
nacional que rompeu barreiras e 
conquista novos seguidores a todo o 
momento. Não é brincadeira, não! Para 
sentir esse gostinho, basta contratar 
esses serviços à parte e cair na farra, 
seja em uma festa na piscina ou no 
interior das casas, mesmo, com uma 
decoração temática de cair o queixo.  
PLIM, PLIM
A cidade dos parques temáticos e dos 
mil e um atrativos demanda energia, 
muita energia. Se depois de um longo 
dia tudo o que o viajante quiser for 
esticar as pernas e curtir uma novela 
ou um bom filme, a dica é realmente 
fazer de conta que se está no sofá da 

própria casa, pegar o controle remoto 
e sintonizar na TV Globo ou em outros 
canais brasileiros. 
“Este é mais um dos serviços extras 
que disponibilizamos. Com cobrança 
adicional, esses canais nos ajudam a 
nos manter conectados com o Brasil e 
comprovam que são as pequenas coisas 
que têm o poder de fazer com que uma 
pessoa se sinta em casa. A sensação de 
familiaridade e de proximidade mora nos 
detalhes, e é neles que gostamos de focar”, 
explica Fabio Cardoso, CEO da empresa.  
ZERO PREOCUPAÇÕES
Criar uma atmosfera aconchegante, 
confortável e, de quebra, reduzir ao 
máximo aqueles trabalhinhos chatos que 
precisam ser feitos no dia a dia. Pensando 
exclusivamente em palavras como “bem-
estar” e “divertimento”, tudo pode ser 
deixado sob os cuidados da Vacation 
Homes Collection, até mesmo tarefas como 
arrumação e limpeza, aquecimento das 
piscinas e catering (fornecimento de comida).  
Outro ponto digno de nota é que os 
imóveis também dão um show em infra-
estrutura. Alguns condomínios têm áreas 
de lazer tão completas que englobam 
salas de cinema e spa, aparecendo, 
por si só, como opções perfeitas para 
os interessados em tirar um “day off” e 
simplesmente relaxar.
“As casas de cinema, a estrutura extra-
ordinária, o endereço de fácil acesso, a 
relação de serviços que não para de cres-
cer... Tudo isso é reflexo do nosso empe-
nho em cativar cada um dos hóspedes e 
oferecer a eles mais do que uma hospeda-
gem. Nosso intuito é mostrar que as férias 
na Flórida podem ser curtidas de todo jei-
to, especialmente para o brasileiro, para 
quem Orlando parece ter sido construída 
sob medida”, comenta o dirigente. 

know why? Well, firstly, the VHC essence is green 
and yellow and the CEO is Brazilian, which means 
that the company has an innate talent for being a host. 
MORE BRAZIL IS IMPOSSIBLE
Having English as main language can be considered 
an obstacle for many people who travel abroad, but it 
isn’t for those who choose VHC: the company counts on 
a team who is great at customer support and they are 
also fluent in Portuguese, ready to explain every detail 
involving the house rental in the guest's native language. 
Since everybody there understands each other, what 
about adding very Brazilian aspects to a North-
American experience? A stay in VHC houses can 
mix very well both cultures and allows the traveler 
to celebrate the stay with a good and traditional 
barbecue, prepared with sirloin cap, sausage and 
any other type of meat. 
For dessert, the tip is to bet on brigadeiro (Brazilian 
dessert made of condensed milk and cocoa powder), 
national heritage that has broken barriers and gets 
new fans all the time. We're not joking! To feel this 
taste, just hire these services separately and enjoy the 
moment, whether at a pool party or inside the houses, 
with an impressive themed decoration.  
MAKE IT ALL BRAZILIAN
The city of amusement parks and thousands of 
attractions requires energy, a lot of energy. If after 
a long day all the guests need is to be comfortable 
and watch a soap opera or a good movie, they can 
pretend to be on the couch of their own house, get 
the remote control and tune in to Globo TV or other 
Brazilian channels. 
“This is one of the extra services we offer. Additionally 
paid, these channels help us to keep up with Brazil 
and prove that little things have the power to make 
a person feel at home. The sense of familiarity and 
closeness is on the details, and we like to focus on 
them,” says Fabio Cardoso, CEO at the company.  
NO WORRIES
Creating a cozy and comfortable atmosphere and 
also reducing those boring tasks that must be done 
every day. Thinking exclusively of words like "wellness" 
and "fun", everything can be in charge of the Vacation 
Homes Collection, even tasks such as housekeeping, 
pool heating and catering. 
Other point to be highlighted is that the houses have 
also a great infrastructure. Some condominiums have 
such complete recreational areas that they include 
movie theaters and spa, perfect options for those 
interested in taking a day off and just relaxing.
“The movie houses, the extraordinary structure, the 
address of easy access, the endless list of services... 
All these are the result of our commitment to take care 
of each guest and offer them more than just a stay. Our 
goal is to show that vacation in Florida can be enjoyed 
in every way, mainly for the Brazilians, for whom 
Orlando seems to have been specially built,” he says.

À ESQUERDA, FAMÍLIA CURTE A PISCINA DE UMA 
DAS CASAS. AO LADO, CHURRASCO FEITO EM 
UMA DAS ÁREAS DE LAZER
TO THE LEFT, A FAMILY ENJOYS THE SWIMMING POOL 
OF ONE OF THE HOUSES. TO THE LEFT, BARBECUE 
PREPARED IN ONE OF THE LEISURE AREAS
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DICAS DE ORLANDO

NOVA ÁREA DO WALT DISNEY 

WORLD É INAUGURADA E LEVA A 

DIVERSÃO AO INFINITO... E ALÉM
FOTOS ©DISNEY ©DISNEY/PIXAR © HASBRO, INC. ALL RIGHT RESERVED

“Amigo, estou aqui!” Sim, eles chegaram! Woody, Jessie, 
Buzz Lightyear e os demais brinquedos do Andy estão 
reunidos novamente – só que desta vez fora das telonas 
– para levar o seu passageiro rumo a uma fantástica 
aventura intitulada Toy Story Land, a nova área do Disney´s 
Hollywood Studios, inaugurada em junho de 2018.

Ansiosamente aguardada pelos apaixonados pela famosa 
animação da Pixar, responsável por dar vida, voz e 
coragem a brinquedos que fizeram parte da infância de 
muita gente, na área recém-aberta ao público do parque 
mais cinematográfico do Walt Disney World Resort, 
bonecos gigantes, soldadinhos de chumbo, bolas coloridas, 
blocos de madeira e bancos feitos de palito de picolé se 
entrelaçam em um cenário lúdico para uma importante 
missão: transportar crianças e adultos a um mundo de 
magia que até parece de faz de conta.

um mundo de 

brincadeiras

TOY 
STORY 
LAND: 
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TOY STORY LAND: A WORLD OF FUN
WALT DISNEY WORLD INAUGURATES NEW AREA AND 
TAKES FUN TO INFINITY... AND BEYOND
“You’ve got a friend in me!” That’s right, our friends have just arrived! 
Woody, Jessie, Buzz Lightyear and other Andy’s toys will meet 
again – but this time out of the movies – to take your passenger 
towards a fantastic adventure called Toy Story Land, new Disney’s 
Hollywood Studios area, inaugurated in June, 2018.
Long-awaited by fans of this famous Pixar’s animation, responsible 
for giving life, voice and courage to toys that have been part of 
many people’s childhood, in this recently opened area of the most 
cinematographic park of Walt Disney World Resort, giant toys, tin 
soldiers, colorful balls, wood blocks and Lincoln Logs benches blend 
in a ludic scene to an important mission: taking children and adults to 
a world of magic that even seems like a fairy tale.
WHERE TOYS ARE ALIVE
Intended to the entire family, at Toy Story Land visitors have 
at their disposal a large recreational area, plenty of activities 
that include from pastimes, which stimulate creativity through 
drawing with crayons, to traditional amusement rides, customized 
according to some movie characters.
The roller coaster, for example, is commanded by the sympathetic 
Slinky Dog, little dog whose spring tail gives place to comfortable seats 
for a breathtaking panoramic ride. To go on an interstellar journey 
along with Buzz, the most famous space ranger of the universe of 
imagination, our tip is the cutting-edge Alien Swirling Saucers, a rocket 
ship commanded by aliens that invite passengers to a space ride. 
And if you think it's over, wrong! For fans of videogame, Andy’s room 
also counts on Toy Story Mania!, a modern 4D arcade in which 
participants are challenged to practice their aim and hit flying targets.
SNACK BREAK

To recharge energy, there's nothing better than trying snacks at 
Woody’s Lunch Box, the irresistible Andy’s lunch box, which 

is placed in the backyard of the house and full of classic 
dishes of the American cuisine – such as sandwiches, 

sodas, potato barrels, creamy soda floats and also 
a special beverage menu (with alcoholic options 
for adults, by the way) –, which can be tasted at 
breakfast, lunch and dinner.
THE SELECT GROUP
Would you like to know a novelty that is as 
exciting as Toy Story Land? From now on, 
TREND is part of the select group of Disney 
Destinations in Brazil, which means that this 
tour operator can directly sell Disney’s products 
and services, such as park tickets, hotels and 
cruises, for example, with immediate access 
not only to the wide portfolio of the fun land, 
but also exclusive offers, which will turn your 

sales into many reasons to smile and celebrate.

ONDE OS BRINQUEDOS GANHAM VIDA
Voltada para toda a família, na Toy Story Land os visitantes 
têm à disposição um megaespaço recreativo, tomado por 
atividades que englobam desde passatempos que estimulam a 
criatividade por meio da criação de desenhos com giz de cera 
até brinquedos típicos dos parques de diversões, customizados 
de acordo com alguns dos personagens do filme.
A montanha-russa, por exemplo, é comandada pelo simpático 
Slinky Dog, o cachorrinho cujas molas cedem lugar a 
confortáveis cadeiras que servem de assento para um passeio 
panorâmico de tirar o fôlego. Já para embarcar em uma 
viagem interestelar ao lado do Buzz, o astronauta mais amado 
do universo da imaginação, a dica é seguir para o moderno 
Alien Swirling Saucers, foguete dirigido por alienígenas que 
convidam os passageiros para uma voltinha espacial. E se 
você pensa que acabou, está muito enganado! Para os fãs de 
videogame, o quarto do Andy conta ainda com o Toy Story 
Mania!, um moderno jogo de fliperama em 4D no qual os 
participantes são desafiados a treinar a pontaria e acertar em 
cheio alvos flutuantes.

HORA DO RECREIO
Para recarregar as baterias, nada melhor do que 
saborear as delícias da Woody’s Lunch Box, 
a irresistível lancheira do Andy, que fica no 
quintal da casa e está recheada de pratos 
clássicos da culinária americana – como 
sanduíches, refrigerantes, barris de batata, 
gelados cremosos e até um cardápio 
especial de bebidas (com opções 
alcoólicas para adultos, inclusive) –, que 
podem ser apreciados no café da manhã, 
no almoço e no jantar. 

Quer ficar a par de uma supernovidade, tão 
animadora quanto a Toy Story Land? A partir de agora, 

a TREND passa a fazer parte do grupo "select" da Disney 
Destinations no Brasil, o que significa que a operadora 
poderá realizar vendas diretas de produtos e serviços 

Disney, como ingressos para os parques, hotéis e 
cruzeiros, por exemplo, com acesso imediato não 

apenas ao vasto portfólio da terra da diversão 
mas também a promoções exclusivas, que 
farão das suas vendas motivos de sobra 

para sorrir e celebrar.

NO GRUPO  
DOS SELETOS
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PARCERIA

TENDO UM PORTFÓLIO INTERNACIONAL QUE NÃO PARA DE CRESCER E EXCELENTES 
SUGESTÕES DE HOTÉIS NO BRASIL PARA O ANO-NOVO, GRUPO TREND APRESENTA 
MOTIVOS DE SOBRA PARA QUE A RETA FINAL DE 2018 TRAGA ÓTIMOS RESULTADOS

COM VOCÊS, 
UMA PRATELEIRA DE NOVIDADES

Quer uma dica de viagem que fuja do convencional? O 
GRUPO TREND tem. Um novo meio de hospedagem ou 
serviço de receptivo no Caribe, talvez? Tem também. 

Promoções, condições exclusivas ou hotéis espalhados pelo Brasil 
que são a porta de entrada para fechar excelentes negócios 
na contagem regressiva para o Réveillon? Tem, tem e claro que 
tem. E se ainda assim, agente, você precisar de algo além, sem 
problemas, porque na carteira de produtos da holding há tudo 
isso e muito, muito mais. 

NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO!
Trazendo para dentro de seu círculo de fornecedores um número 
cada vez maior de parceiros, o GRUPO TREND segue incansável 
com o propósito de manter seu portfólio tinindo, posicionado 
entre as principais referências do trade.
Partindo dessa premissa e norteada pelo compromisso fiel 
de atender com exclusividade às necessidades dos agentes 
de viagens, a holding, como já é de praxe, traz argumentos 
indiscutíveis para fazer das suas vendas, sejam elas nacionais ou 
internacionais, corporativas ou de lazer, uma decolagem perfeita 
rumo ao mundo do sucesso.
E como certamente você não vai querer perder nenhuma 
oportunidade, aproveite o conteúdo das próximas páginas para 
ficar por dentro dos produtos e serviços que acabaram de ser 
adicionados à prateleira. Depois disso, prepare-se para um 
universo de boas vendas!

PLEASE WELCOME A PORTFOLIO OF 
NOVELTIES
WITH AN INTERNATIONAL INVENTORY, WHICH 
DOESN'T STOP GROWING, AND EXCELLENT 
SUGGESTIONS OF HOTELS IN BRAZIL FOR THE 
NEW YEAR’S EVE, GRUPO TREND PRESENTS SO 
MANY REASONS TO BOOST YOUR SALES IN THE 
FINAL STRETCH OF 2018
Would you like a travel tip that is not a conventional 
one? GRUPO TREND has it. A new hotel or 
receptive service in the Caribbean, maybe? It also 
has. Offers, exclusive conditions or hotels all over 
Brazil that are the main entrance to closing excellent 
deals in the countdown to the New Year’s Eve? It 
has, of course it has. And if you, travel agent, need 
something more, don't worry, because our portfolio 
of products have all these and much, much more. 
WE DON’T STOP ‘TIL WE GET ENOUGH!
Bringing more and more partners to its range of 
suppliers, GRUPO TREND always keeps its inventory 
plenty of fresh novelties, positioned among the main 
benchmarks of the trade. 
Based on this premise and guided by a loyal 
commitment to exclusively meeting the travel agents’ 
needs, the holding company, as usual, owns decisive 
arguments to make your sales, whether national or 
international, business or leisure, a perfect takeoff for 
the world of success. 
As you certainly don't want to miss the opportunity, 
enjoy the content of the next pages to get to know 
all of those products and services that have just 
been added to the inventory. Then, get ready for a 
universe of good sales!

FOTOS ARQUIVO HOTEL
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DO CARIBE PARA AS SUAS MÃOS

FROM THE CARIBBEAN TO YOUR HANDS 
New destination, new hotel, new receptive service and new deals, 
all of these in just one place: in the big package of novelties that 
GRUPO TREND brings to you and to your passenger traveling to 
the Caribbean. To begin, what about a different place? Because it’s 
with this argument that the sweetheart of the moment, Costa Mujeres, 
has been catching attention of the whole world. About 30 km of 
Cancun International Airport and owner of beautiful landscapes, the 
new Caribbean is such a good option and plenty of resorts, like Riu 
Dunamar, Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort and The Royal 
Suites Coral Hotel, for example.
Talking about high quality hotel, our next novelty has everything to do 
with this subject, because we are going to introduce right now the 
original Hotel Xcaret Mexico, an "all-fun inclusive" hotel located in the 
fabulous Riviera Maya and already available in the portfolio of TREND 
for travelers looking for comfort, natural richness and unlimited access 
to Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco and Xenses 
parks, Xenotes and Xichén tours and food, beverages and transfers, 
of course.
Having in mind that, in the Caribbean, hospitality is taken too seriously, 
it’s not by chance that we reached Nexus Tours receptive service, an 
absolute benchmark for comfort, tranquility and cost-benefit. Providing 
regular transfer in/out between the Cancun airport and hotels that 
are located in the city and surrounding areas, such as Riviera Maya, 
Los Cabos and Vallarta, the company is also considered a great 
suggestion of transport for tours of different sites of the destination. 
To top it off, there’s nothing better than a discount, right? So, if the 
Caribbean island chosen by your client is Cuba, take the opportunity! 
Two units of Iberostar in the country – Iberostar Habana Riviera 
(Havana) and Iberostar Bella Vista (Varadero) – have reduced prices 
and provide can't-miss rates, up to 30% more competitive if compared 
with the value practiced by the market. 

Novo destino, novo hotel, novo receptivo e novas negociações, 
tudo isso em um só lugar: no pacotão de boas-novas que 
o GRUPO TREND traz para você e para o seu passageiro 
com viagem programada para o Caribe. Para começar, que 
tal um lugar fora do comum? Porque é com esse argumento 
que a queridinha do momento, Costa Mujeres, tem ganhado 
notoriedade mundo afora. A aproximadamente 30 km do 
Aeroporto Internacional de Cancún e dona de paisagens 
belíssimas, a novata caribenha é uma opção sem erro e repleta 
de resorts, como o Riu Dunamar, o Dreams Playa Mujeres Golf 
& Spa Resort e o The Royal Suites Coral Hotel, por exemplo.
E por falar em hospedagem de alto nível, nossa próxima 
novidade tem tudo a ver com esse assunto, pois vamos 
apresentar agora o original Hotel Xcaret México, um “all-fun 
inclusive” situado na fabulosa Riviera Maya e já disponível 
no portfólio da TREND para viajantes em busca de conforto, 
riquezas naturais e acesso ilimitado aos parques Xcaret, Xel-
Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xoximilco e Xenses, aos tours 
Xenotes e Xichén e a comidas, bebidas e transfers, é claro.
Sabendo, então, que no Caribe a hospitalidade é uma 
característica levada a sério, não por acaso chegamos ao 
receptivo Nexus Tours, referência absoluta em comodidade, 
tranquilidade e custo/benefício. Promovendo transfer in/out 
regular entre o aeroporto de Cancún e hotéis que ficam na 
cidade e em regiões adjacentes, como Riviera Maya, Los 
Cabos e Vallarta, a empresa figura ainda como uma ótima 
sugestão de transporte para realização de passeios por 
diferentes pontos do destino.
Para encerrar com chave de ouro, nada melhor do que desconto, 
não é mesmo? Por isso, se a ilha caribenha escolhida pelo seu 
cliente for Cuba, aproveite! Duas unidades da rede Iberostar 
no país – Iberostar Habana Riviera (Havana) e a Iberostar 
Bella Vista (Varadero) – estão com valores reduzidos e tarifas 
imperdíveis, até 30% mais competitivas se comparadas com o 
preço praticado pelo restante do mercado.

AO LADO, AS RELAXANTES INSTALAÇÕES DO HOTEL 
XCARET MÉXICO. ABAIXO, A CONVIDATIVA PISCINA DO 
IBEROSTAR BELLA VISTA VARADERO, EM CUBA
LEFT, RELAXING FACILITIES OF HOTEL XCARET MEXICO. 
BELOW, INVITING SWIMMING POOL OF IBEROSTAR 
BELLA VISTA VARADERO, CUBA
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Devido à conexão direta com os players 
mais importantes do segmento hoteleiro 
em âmbito mundial, a prateleira de 
produtos do GRUPO TREND segue 
crescendo em ritmo acelerado em termos 
de tamanho, eficiência e qualidade. 
Prova disso é que a holding acaba de 
incorporar ao seu rol de fornecedores 
diversos meios de hospedagens 
pertencentes à InterContinental Hotels 
Group, uma das maiores e mais 
conceituadas redes de hotéis do planeta.
Superando a impressionante marca de 5 mil 
propriedades sob sua administração, a IHG 
está presente em uma centena de países 
por meio de bandeiras globais, a exemplo 
da Holiday Inn, que carrega em seu DNA 
valores como tradição e credibilidade e, 
de quebra, proporciona um atendimento 
premium a todos os hóspedes. 

NA FOTO MAIOR, RECORTE DA 
ÁREA DE LAZER DO HOLIDAY 
INN RESORT ARUBA – BEACH 
RESORT & CASINO. À DIREITA, 
TODA A ELEGÂNCIA E O CHARME 
DO INTERCONTINENTAL AMSTEL 
AMSTERDAM 
IN THE LARGEST PHOTO, 
LEISURE AREA OF HOLIDAY 
INN RESORT ARUBA – BEACH 
RESORT & CASINO. TO THE 
RIGHT, ELEGANCE AND CHARM 
OF INTERCONTINENTAL AMSTEL 
AMSTERDAM

E já que nos quesitos qualidade e 
variedade a IHG é, sem dúvida alguma, 
garantia de sucesso, para expandir 
ainda mais os negócios dos agentes 
de viagens nos segmentos corporativos 
e de lazer a rede oferece condições 
comerciais diferenciadas para o 
GRUPO TREND, como resultado de uma 
parceria firmada entre as duas gigantes. 
Inclusive, inúmeros empreendimentos 
hoteleiros da marca apresentam 
tarifas supercompetitivas para reservas 
efetuadas por meio dos canais de 
Vendas da holding.
Ficou interessado, né? Para ter acesso a 
essa negociação exclusiva e aos hotéis 
da rede, basta acessar os sistemas 
de reservas do grupo ou procurar a 
equipe de atendimento para obter mais 
informações. 

IHG HOTEL CHAIN: FRESH NOVELTIES 
IN THE PORTFOLIO

Because of the direct connection 
with the most important players of the 
hotel segment worldwide, the product 
inventory of GRUPO TREND keeps 
growing at an accelerated pace in terms 
of size, efficiency and quality. A proof of 
this is that the holding has just added to 
its range of different suppliers of many 
hotels pertaining to the InterContinental 
Hotels Group, one of the largest and 
most consolidated hotel chains of the 
planet.

Exceeding the impressive number of 
5,000 properties under its management, 
IHG is present in several countries through 
global brands, as Holiday Inn, for 
example, which carries in its DNA values 
like tradition and credibility and also 
provides a premium service to its guests. 

Since regarding quality and variety IHG 
definitely is a guarantee of success, to 
increase even more the travel agents' 
businesses in the corporate and leisure 
segments the hotel chain offers special 
commercial conditions to GRUPO 
TREND because of a partnership 
between two giant companies. By the 
way, several hotels of the chain present 
very competitive rates for reservations 
through the Sales channel of the holding.

You are interested in it, aren’t you? To 
have access to its exclusive negotiation 
and to the hotels of the chain, just access 
the reservation system of the group or 
contact the support service team to 
further information.

REDE IHG:  
NOVIDADES QUENTINHAS NO PORTFÓLIO
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BOULEVARD HOTEL CHAIN: DOUBLE MOTIVATION TO 
ENJOY THE NEW YEAR IN PORTO SEGURO

For those travelers who don’t want to be at home on New 
Year’s Eve, nothing better than traveling to Porto Seguro, the 
Bahian city that has so many reasons to welcome 2019 with 
open doors. Gathering all items needed for a renewing New 
Year by the sea, it’s near magnificent beaches of the region 
that two hotels are located, exuding comfort and practicality at 
an excellent cost-benefit. What are their names? Boulevard da 
Praia Apart Hotel and Marlim Porto Hotel.

It’s at the vibrant Taperapuã Beach that Boulevard da Praia 
is situated, whose 112 large and modern apartments reflect 
relaxation and tranquility. From the range of conveniences that 
are present in every room, we highlight TV, air-conditioner, 
ceiling fan, kitchen (without utensils) with counter, individual safe 
and a pleasant balcony with view to natural enchantments of 
the neighborhood. In addition, Boulevard has a swimming pool 
with cascade, bar and sauna, living room with TV, game room, 
wi-fi in the lobby and its own restaurant that serves breakfast, 
lunch (à la carte) and dinner (buffet). 

Towards the city’s downtown, it’s about a ten-minute walk away 
from the iconic Passarela do Descobrimento that we reach the 
charming Marlim Porto Hotel, a functional hotel and with great 
location that gathers 34 Standard rooms, equipped with LCD 
TV, air conditioning, minibar, telephone and private bathroom.

Colorful, modern and cozy, more than a real relaxation, guests 
have also at their disposal access to swimming pool, room service, 
free wi-fi in the entire hotel and a complete – and delicious! – 
breakfast already included in the price of the room night.

Para os viajantes que não pretendem passar a virada do 
ano a ver navios, nada melhor do que lançar âncora em 
Porto Seguro, a cidade baiana que tem razões de sobra 
para receber 2019 de portas abertas. Reunindo todos 
os atributos necessários para um revigorante Réveillon à 
beira-mar, é pertinho das magníficas praias da região 
que ficam dois meios de hospedagem que transbordam 
conforto e praticidade a um excelente custo/benefício. Os 
nomes deles? Boulevard da Praia Apart Hotel e Marlim 
Porto Hotel.
É na badalada Praia de Taperapuã que fica o Boulevard da 
Praia, cujos 112 apartamentos amplos e arrojados refletem 
sossego e tranquilidade. Do leque de comodidades que 
marcam cada um dos aposentos, destaque para a TV, ar-
condicionado, ventilador de teto, cozinha (sem utensílios) 
com bancada, cofre individual e uma deliciosa varanda 
com vista para os encantos naturais da vizinhança. Além 
de tudo isso, o Boulevard dispõe de piscina com cascata, 
bar e sauna, sala de estar com TV, salão de jogos, wi-fi no 
saguão e um restaurante próprio que serve café da manhã, 
almoço (à la carte) e jantar (buffet). 
Seguindo para o centro da cidade, é a cerca de dez 
minutos a pé da icônica Passarela do Descobrimento 
que chegamos ao charmosíssimo Marlim Porto Hotel, 
empreendimento funcional e bem localizado que reúne 
34 dependências Standard, equipadas com TV LCD, ar-
condicionado, frigobar, telefone e banheiro privativo.
Colorido, despojado e pra lá de convidativo, mais do que 
descanso garantido os hóspedes também têm à disposição 
acesso à piscina, serviço de quarto, wi-fi gratuito em todo 
o hotel e um completo – e apetitoso! – café da manhã já 
incluso no valor da diária.

ABAIXO, FARTO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO MARLIM 
PORTO HOTEL. À ESQUERDA, A CONVIDATIVA ÁREA DE 
LAZER DO BOULEVARD DA PRAIA APART HOTEL
BELOW, ABUNDANT BREAKFAST SERVED AT MARLIM 
PORTO HOTEL. TO THE LEFT, COZY LEISURE AREA OF 
BOULEVARD DA PRAIA APART HOTEL

REDE BOULEVARD:  
MOTIVOS EM DOBRO PARA CURTIR O ANO-NOVO EM PORTO SEGURO
FOTOS CLIO LUCONI 
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Passar o Réveillon em um lugar que tem 
como convidadas de honra a hospitalidade 
e a natureza típicas do litoral sul da Bahia 
é ou não uma proposta irrecusável? E o 
melhor de tudo é que nós temos o endereço 
perfeito para indicar: Ecoporan Hotel 
Charme Spa & Eventos, um quatro-estrelas 
situado em meio à exuberante natureza do 
município de Itacaré.
A poucos passos de praias como a da 
Concha, do Resende e de Tiririca, para 
quem tem a meta de passar a virada em 
um lugar que inspire boas energias o 
meio de hospedagem proporciona uma 
localização sem igual, complementada 
por uma programação temática – no 
dia 31 de dezembro será servido um 
saboroso jantar aos hóspedes (opcional) 
e haverá música ao vivo das 19 às 22h.
Seguindo para as instalações internas, 
o cenário paradisíaco encontrado nas 
imediações do empreendimento parece 
se estender rumo aos 83 apartamentos da 
unidade, acolhedores e aconchegantes. 

NA ÁREA DA PISCINA OU NO 
ACONCHEGO DOS QUARTOS, 
O BEM-ESTAR IMPERA NAS 
INSTALAÇÕES DO ECOPORAN
AT THE SWIMMING POOL AREA OR 
IN ITS COZY ROOMS, RELAXATION 
RULES IN THE FACILITIES OF 
ECOPORAN

Rumando para a área de lazer, no Ecoporan 
o que não falta são atrações para toda 
a família. Ali tem um pouquinho de tudo: 
piscinas, salão de jogos, brinquedoteca 
com Copa Baby, atividades de recreação, 
academia, sauna, bar da piscina, spa com 
mais de 30 tipos de terapias, massagens, 
banhos aromáticos e ofurô e até mesmo o 
“Espaço Aventura”, com tirolesa e arvorismo 
para crianças (atividades pagas à parte).
Com café da manhã e estacionamento 
já inclusos na diária, entre as demais 
facilidades disponíveis estão serviço de 
quarto, área para fumantes, wi-fi gratuito 
nas áreas sociais e o irresistível Restaurante 
Sabores da Terra, dono de um cardápio 
especializado em comida baiana e frutos 
do mar, com pratos típicos da culinária 
contemporânea e opções especiais para 
os pequenos. Além disso, o hotel realiza 
noites culturais com forró ao vivo e rodízio 
de pizza no forno a lenha, às sextas-
feiras, e happy hour à beira da piscina, 
aos sábados.

ECOPORAN HOTEL CHARME SPA 
& EVENTS: FOR A 2019 PLENTY OF 
GOOD VIBES
Is the idea of spending the New Year’s 
Eve in a place that has as guests of 
honor hospitality and traditional nature 
of the south coast of Bahia an irresistible 
proposal or not? And the best of everything 
is that we have the perfect address to 
recommend: Ecoporan Hotel Charme Spa 
& Events, a four-star hotel located amongst 
the exuberant municipality of Itacaré.
A few steps away from beaches such as 
Concha, Resende and Tiririca, for those who 
have the goal of spending the New Year’s 
Eve in a place that inspires good energies, 
the establishment offers a unique location, 
complemented by a themed schedule – on 
December 31 they will serve a tasty dinner 
for guests (optional) and there will be live 
music from 7 p.m. to 10 p.m.
About the facilities, the paradisiacal scenery 
found inside the hotel seems to be part of 
the 83 apartments of the unit, cozy and 
comfortable. On the way to the leisure area, 
at Ecoporan, there are many attractions for the 
whole family. There’s a little bit of everything: 
swimming pools, game room, kids room with 
Baby Pantry, recreational activities, gym, 
sauna, pool bar, spa with more than 30 
types of therapies, massages, aromatic baths 
and ofuro and even the “Adventure Space”, 
with zip line and tree climbing for children 
(activities paid separately). 
With breakfast and parking lot already 
included in the room night price, these 
are some of the available conveniences: 
room service, smoking areas, free wi-fi in 
social areas and the irresistible Sabores 
da Terra Restaurant, owner of a menu that 
specializes in Bahian food and sea fruit, 
with traditional dishes of the contemporary 
cuisine and special options for kids. In 
addition, the hotel plans cultural nights with 
live forró and all-you-can-eat pizza baked 
on wood-burning stove, on Fridays, and 
happy hour at the poolside, on Saturdays.

ECOPORAN HOTEL CHARME SPA & EVENTOS: PARA UM 2019 REPLETO DE AXÉ
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SOLAR PORTO DE GALINHAS: A TOAST OF 
COMFORT FOR THE NEW YEAR’S EVE

2019 is already knocking on the door and 
if there's a place ready to welcome your 
passengers with open arms it definitely is Solar 
Porto de Galinhas, a four-star hotel which is a 
benchmark regarding comfort, not only during 
the Réveillon but also at any period of events 
on the calendar. 
Facing the Atlantic Ocean, with which shares 
the prominence of its outside leisure area, 
this beach hotel has in its location one of 
its greatest assets: it’s placed 50 km away 
from the International Airport of Recife and 
right in the heart of Porto de Galinhas city, 
a paradisiacal region of Pernambuco’s coast 
which is an irresistible invitation to a happy 
New Year.  
Counting on airy and colorful facilities, it’s 
in a scenery surrounded by coconut trees, 
hammocks and gazebos with thatched roof that 
visitors can say goodbye to 2018 and toast 
the beginning of a new cycle. Would you like 
some examples? Arriving there, guests will be 
received with amenities in the apartments and 
will have also at their disposal activities and 
themed games planned for the entire family. 
On New Year’s Eve, the celebration will be 
in charge of a delicious and diversified dinner 
with an exciting live musical performance and 
a vibrant party by the sea with the presence 
of a DJ. On January 1, the festivity keeps 
going with a funny pool party and a series of 
recreational activities which will certainly make 
everyone move the body. 
And if among so many attractions the guests 
get tired, no problem! Solar Porto de Galinhas 
has 140 comfortable apartments divided into 
four categories: Economic (hotel's central area), 
Standard (garden view and lateral sea view), 
Superior (beachfront) and Luxury (with perfect sea 
view and hydromassage tub on the balcony).
To make the leisure moment complete, the 
hotel has also swimming pools for adults and 
children, game and massage rooms, kids park, 
baby pantry, restaurant, room and beach 
services and a pleasant pavilion, perfect for a 
romantic dinner facing the ocean.

VISTA AÉREA DO SOLAR PORTO 
DE GALINHAS, RODEADO PELA 
BELA NATUREZA PERNAMBU-
CANA. À ESQUERDA, HÓSPEDES 
APROVEITAM A LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA DO RESORT PARA 
CELEBRAR O RÉVEILLON COM OS 
PÉS NA AREIA
AERIAL VIEW OF SOLAR PORTO DE 
GALINHAS, SURROUNDED BY BEAUTIFUL 
NATURE OF PERNAMBUCO. TO THE LEFT, 
GUESTS ENJOY THE GOOD LOCATION OF 
THE RESORT TO CELEBRATE THE NEW 
YEAR’S EVE ON THE BEACH

Já na noite da virada, a comemoração ficará 
a cargo de uma saborosa e diversificada 
ceia, acompanhada no capricho por uma 
animada apresentação de música ao vivo 
e uma divertida festa à beira-mar com a 
presença de um DJ. No dia 1º de janeiro, 
a celebração continua com uma deliciosa 
pool party (festa na piscina) e uma série de 
atividades recreativas que certamente não 
deixarão ninguém ficar parado. 
E se entre tantas atrações o cansaço bater, sem 
problemas! O Solar Porto de Galinhas tem 140 
confortáveis apartamentos divididos em quatro 
categorias: Econômico (área central do hotel), 
Standard (com vistas para o jardim e para a 
lateral do mar), Superior (de frente para a praia) 
e Luxo (com uma impecável vista para o mar e 
banheira de hidromassagem na varanda).
Para o lazer ser completo, o empreendimento 
dispõe ainda de piscinas adulto e infantil, 
salas de jogos e de massagem, parque 
infantil, copa baby, restaurante, serviços 
de quarto e de praia e um agradável 
quiosque, perfeito para um jantar romântico 
às margens do oceano.

O ano de 2019 já está batendo à porta 
e, se há um lugar a postos para receber 
seu passageiro de braços abertos, ele com 
certeza é o Solar Porto de Galinhas, quatro-
estrelas que é referência em comodidade 
não apenas durante o Réveillon, mas em 
qualquer época festiva do calendário.
Voltada para o Oceano Atlântico, com o qual 
divide o protagonismo de sua área de lazer 
externa, a hospedagem pé na areia tem na lo-
calização um dos seus grandes trunfos: está a 
50 km do Aeroporto Internacional de Recife e 
bem no coração de Porto de Galinhas, a para-
disíaca região do litoral pernambucano que é 
um convite irrecusável para um feliz Ano-Novo.
Contando com instalações bem arejadas 
e coloridas, é em um cenário rodeado por 
coqueiros, redes e gazebos com teto de 
palha que os visitantes poderão se despedir 
de 2018 e brindar o começo de mais um 
ciclo. Quer alguns exemplos? Logo na 
chegada os hóspedes serão recepcionados 
com mimos nos apartamentos, além de terem 
à sua disposição atividades e brincadeiras 
temáticas pensadas para toda a família. 

SOLAR PORTO DE GALINHAS: UM BRINDE DE COMODIDADE PARA A VIRADA DO ANO
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Sabe aqueles tradicionais votos de Ano-
Novo, repletos de paz, amor e felicidade, 
que costumamos desejar uns aos outros 
no momento da virada? Pois no litoral 
baiano há um complexo hoteleiro no qual 
seu passageiro pode vivenciar tudo isso à 
vontade: o Grand Palladium Imbassaí Resort 
& Spa, perfeito para terminar (e começar!) 
o ano em um ambiente que inspira bem-
estar e comodidade. 
A menos de uma hora de carro do Aeroporto 
Internacional de Salvador e coladinho à 
Praia do Forte, tão atraente quanto sua 
localização é a programação de Réveillon, 
que segue à risca seu padrão cinco-estrelas. 
Transbordando atividades, os destaques vão 
para as ceias temáticas com música ao vivo, 
servidas nos restaurantes do empreendimento, 
para o cortejo percussivo rumo à praia, onde 
haverá um show comandado pela Banda 
Celebration, e para a festa da virada, cujo 
ponto alto será uma vibrante queima de 
fogos de artifício. Na madrugada de 1º de 
janeiro, a comemoração segue a todo vapor 
com a Banda DJ 7 até o amanhecer. 

ACIMA, A INFRAESTRUTURA 
GRANDIOSA DO GRAND 
PALLADIUM. AO LADO, QUEIMA 
DE FOGOS MARCA A CHEGADA 
DO ANO-NOVO E DESLUMBRA 
OS HÓSPEDES
ABOVE, GREAT INFRASTRUCTURE OF 
GRAND PALLADIUM. NEXT, FIREWORK 
DISPLAY MARKS THE ARRIVAL OF THE 
NEW YEAR AND AMAZE GUESTS

E a diversão não para por aí, não, 
porque durante toda a estada os 
hóspedes poderão curtir as várias opções 
de lazer: a estrutura inclui quatro piscinas 
(“Principal” para a família, “Segredo 
e Spa” para adultos e “Water Park” 
para as crianças), Kids Club, um centro 
de beleza e relaxamento (Zentropia 
Spa & Wellness), academia, quadras 
poliesportivas, atividades recreativas 
(como zumba, aeróbica e entretenimento 
infantil) e um sortido polo gastronômico, 
composto por quase 20 sugestões de 
bares e restaurantes especializados nas 
cozinhas internacional e regional.
Oferecendo atendimento em português, 
inglês, espanhol e alemão, quando a 
linguagem universal do descanso falar 
mais alto o segredo é buscar aconchego 
em um dos 654 quartos, classificados 
em Junior Suite, Connecting Junior Suite e 
Premium Junior Suite, que proporcionam 
todo o necessário para uma experiência 
marcada pelo conforto e, claro, ótimas 
energias.

GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ RESORT 
& SPA: A NEW YEAR’S RESOLUTION BY 
THE SEA
Do you know those New Year’s wishes, 
plenty of peace, love and happiness that 
we use to say each other during the New 
Year's Eve? On the Bahian coast, there’s 
a hotel complex in which your passenger 
can experience them all: Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa, perfect for finishing 
(and starting!) the year in an environment that 
inspires relaxation and convenience. 
Less than an hour by car away from Salvador 
International Airport and close to Praia do 
Forte (Fort Beach), its New Year schedule, 
which follows its five-star standard, is so 
attractive as its location. With so many 
activities, we highlight the themed dinner 
with live music, served in the restaurant of 
the hotel, the procession to the beach, where 
there will be a performance of Celebration 
Band, and the New Year’s Eve party, whose 
main attraction will be the fireworks display. 
Early morning on January 1, the celebration 
keeps going with DJ 7 Band until the sunrise. 
Fun is endless because, during the entire 
stay, guests can enjoy the several options of 
leisure: the structure includes four swimming 
pools ("Main" for the family, "Secret and Spa" 
for adults and "Water Park” for children), 
Kids Club, a beauty and relaxation 
center (Zentropia Spa & Wellness), gym, 
multipurpose courts, recreational activities 
(such as Zumba, aerobics and kids 
entertainment) and diverse gastronomic 
pole, composed of almost 20 suggestions 
of bars and restaurants that specialize in 
international and regional cuisine.
Offering service in Portuguese, English, 
Spanish and German, when the universal 
language of relaxation speaks louder the 
secret is to look for cozy moments in one of 
its 654 rooms, classified into Junior Suite, 
Connecting Junior Suite and Premium Junior 
Suite, which provide everything needed 
to an experience plenty of comfort and, of 
course, good vibes.

GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ RESORT & SPA: UMA RESOLUÇÃO DE 
RÉVEILLON À BEIRA-MAR

FABIO BARBOSA
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de DJ e banda ao vivo, integram a 
divertida celebração, a qual pode ser 
complementada com os já conhecidos 
pulinhos de sete ondas.
Para recarregar as baterias, a dica é 
seguir para uma das 88 suítes, que, além 
de espaço e conforto, dispõem de TV com 
canais por assinatura, frigobar de design 
retrô, ar-condicionado, telefone com 
linha direta, cofre eletrônico, secador de 
cabelo, wi-fi e uma agradável varanda 
com vista para um lindo horizonte azul.
Partindo para as áreas comuns do resort, 
entre a extensa lista de atrativos que fazem 
parte de seu rol de lazer, entretenimento 
e conveniências estão: piscinas, spa 
com salas de massagem, saunas seca 
e a vapor, fitness center, brinquedoteca, 
quadra de beach tennis, beach lounge, 
lobby bar, bar molhado, um delicioso 
restaurante e espaço para guardar 
equipamentos utilizados em atividades 
náuticas. Pet friendly, o hotel também 
oferece guarida para os bichinhos de 
estimação curtirem o Réveillon ao lado 
de seus donos.

Para quem almeja entrar em 2019 com 
o pé direito, de preferência fincado 
nas areias fofas do Ceará, o meio de 
hospedagem que abriga os melhores 
desejos de Réveillon é um só: Carmel 
Cumbuco Resort, refúgio natural a cerca 
de 30 km de Fortaleza que fica de frente 
para o Oceano Atlântico e propaga bons 
ventos não apenas no sentido figurado.
Situado na Praia do Cumbuco, famosa 
pela sua beleza e pela vocação nata 
à prática de esportes, como kitesurfe e 
windsurfe, a julgar pela localização do 
resort já é possível ter uma amostra do 
que os visitantes poderão encontrar por 
ali na virada do ano. E olha que isso é 
só o começo!
Ostentando uma infraestrutura de 
primeira linha, cercada por uma 
natureza caprichada, é com vasta 
experiência na arte de receber que o 
empreendimento dará as boas-vindas ao 
ano que se aproxima. Na programação, 
uma tradicional ceia temática, um 
show pirotécnico e uma animada 
festa, comandada por apresentações 

CARMEL CUMBUCO RESORT, THE 
NEW YEAR IS COMING SOON
For people who would like to start 2019 
off on the right foot, ideally on Ceará’s 
soft sand, the place that keeps the best 
New Year wishes is only one: Carmel 
Cumbuco Resort, a natural refuge about 
30 km away from Fortaleza that faces 
the Atlantic Ocean and propagates good 
winds not only in figurative sense.
Located at Cumbuco Beach, famous for 
its beauty and innate talent for sports, 
such as kitesurfing and windsurfing, 
considering its location it’s possible to 
have a sample of what its visitors will find 
there on New Year's Eve. And we have 
just begun!
Having an impeccable infrastructure, 
surrounded by perfect nature, the hotel 
will welcome the New Year showing its 
expertise at the art of receiving well. On 
the schedule, a traditional themed dinner, 
a fireworks display and an exciting 
party, with the presence of a DJ and live 
performance of a band, make part of the 
funny celebration, which can be complete 
by jumping the famous seven waves. 
To recharge the energy, the tip is to relax 
in one of the 88 suites, which in addition 
to being large and comfortable they have 
cable TV, retro minibar, air conditioning, 
direct dial telephone, electronic safe, hair 
dryer, wi-fi and a pleasant balcony with 
view to the beautiful blue horizon.
Talking about the common areas of the 
resort, these are some items that make part 
of the large list of leisure, entertainment 
and convenience: swimming pools, 
spa with massage rooms, dry and wet 
saunas, fitness center, kids room, beach 
tennis court, beach lounge, lobby bar, 
pool bar, a delicious restaurant and 
area to store equipment used in nautical 
activities. Pet friendly, the hotel also offers 
a place to pets enjoy the New Year’s Eve 
with their parents.

À ESQUERDA, EXEMPLO DE UMA 
DAS SOFISTICADAS E CHARMO-
SAS ACOMODAÇÕES. ACIMA, 
DESTAQUE PARA A PISCINA DO 
RESORT E PARA A LOCALIZAÇÃO 
DE FRENTE PARA A PRAIA
TO THE LEFT, SAMPLE OF ONE OF 
THE SOPHISTICATED AND CHARMING 
ACCOMMODATIONS. ABOVE, WE 
HIGHLIGHT THE RESORT’S SWIMMING 
POOL AND BEACHFRONT LOCATION

CARMEL CUMBUCO RESORT, ONDE O ANO-NOVO PEDE PASSAGEM
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O que é ser louco para você? Na análise tática de dois 
craques das áreas de Vendas, Gestão de Pessoas e 
Desenvolvimento de Lideranças, a resposta para essa 

pergunta é um dos grandes segredos do sucesso profissional. 
Mas não desanime, não! Este segredo foi revelado no livro “Os 
Loucos Geram mais Resultados”, riquíssima fonte de conhecimento 
para quem tem como meta ir cada vez mais longe no mundo dos 
negócios. 
Escrita por Luis Paulo LUPPA, autor do best-seller “O Vendedor 
Pit Bull” e um dos maiores especialistas em Vendas do país, em 
parceria com Sergio Lopes, coach dedicado a consultorias de 
negócio e gestão e com mais de 35 anos de experiência à frente 
do departamento de Recursos Humanos de renomadas empresas 
nacionais e internacionais, a obra traz uma avaliação profunda 
sobre o mercado de trabalho do século 21, enfatizando a principal 
força motriz de uma empresa: seu time de colaboradores.
“Mais do que gerir pessoas ou apontar a direção para onde 
se deve seguir, um bom líder precisa, acima de tudo, dominar 
a arte de identificar talentos muitas vezes julgados de forma 
depreciativa como ‘loucos’, visto que são eles que, no fim das 
contas, são os principais responsáveis por fazerem o diferente 
acontecer, gerando resultados extremamente satisfatórios quando 
bem orientados”, explica LUPPA.

DIRETO AO PONTO
Direcionado a gestores em cargo de liderança e a todos os 
profissionais que almejam decolar na carreira, “Os Loucos Geram 
mais Resultados” é uma narrativa superdinâmica e de linguagem 
bem acessível, que utiliza exemplos práticos do dia a dia para 
comprovar aquela velha máxima que, de louco, todo mundo pode 
– e deve! – ter um pouco.
“O louco é diferente e, por isso, exige um tratamento especial. 
Para quem deseja desenvolver essa qualidade, é importante fazer 
um exercício de autoconhecimento sobre suas características e 
comportamentos, e isso requer disciplina, perseverança e tempo. O 
feedback constante é essencial para aumentar o engajamento, e a 
proposição contínua de novos desafios é o combustível ideal para 
esses profissionais. O louco não pode ser tratado na estabilidade”, 
completa Lopes. 

CRAZINESS, THE KEY OF SUCCESS
KNOW A VERY DIFFERENT WAY OF THINKING 
WITH THE BOOK “OS LOUCOS GERAM MAIS 
RESULTADOS,” WHICH HAS MANY TIPS ON A 
SUCCESSFUL CAREER
In your opinion, what does it mean to be a crazy 
person? From the point of view of two experts 
at areas like Sales, Personnel Management 
and Leadership Development, the answer to 
this question is one of the greatest secrets of 
the professional success. However, don’t be 
discouraged! This secret has been disclosed in the 
book “Os Loucos Geram mais Resultados” (Crazy 
People Bring more Results, loosely translated), rich 
source of knowledge for those who aim to go far 
in the world of business. 
Written by Luis Paulo LUPPA, author of the best-
selling book “The Pit Bull Salesman” and one of the 
greatest experts at Sales in the country, in partnership 
with Sergio Lopes, a coach focused on business 
advisory and management with more than 35 years 
of experience in charge of the Human Resources 
department of large national and international 
companies, this work brings a deep analysis about 
the labor market of the 21st century, emphasizing the 
major engine of a company: its team of employers.
“More than managing people or showing the way 
to go, a great leader needs, above all, to master 
the art of identifying talents that many times are 
wrongly judged as 'crazy people', but in the end 
they are the main responsible for making different 
things happen, generating extremely satisfactory 
results when well-guided," LUPPA explains.
RIGHT TO THE POINT
Intended to managers who have a leadership 
position and to all professionals who aim to 
have a successful career, "Os Loucos Geram 
mais Resultados" is a super dynamic narrative 
with a very easy language, which uses practical 
examples of daily life to prove that the well-known 
maxim which says that we are all a bit crazy – 
definitely! – is true. 
“Crazy people are different and they demand 
a special treatment. For those who would like to 
develop this quality, it’s important to do an exercise 
of self-knowledge on their own characteristics and 
behaviors, and it demands discipline, determination 
and time. The constant feedback is essential 
to encourage commitment, and the continuous 
proposal of new challenges is the ideal fuel to those 
professionals. Crazy people can’t be treated in 
stability,” says Lopes.
“A great leader needs to master the art of identifying 
talents that many times are judged in a pejorative 
way as 'crazy people', but in the end they are the 
main responsible for making different things happen, 
generating extremely satisfactory results"
Luis Paulo LUPPA

NOVIDADES

CONHEÇA UM JEITO TOTALMENTE DIFERENTE DE 
PENSAR COM O LIVRO “OS LOUCOS GERAM MAIS 
RESULTADOS”, QUE ESBANJA DICAS PARA UMA 
CARREIRA DE ÊXITO

FOTO EDITORA RESULTADO

LOUCURA,  
A CHAVE DO SUCESSO

UM BOM LÍDER 
PRECISA DOMINAR 

A ARTE DE IDENTIFICAR 
TALENTOS MUITAS 
VEZES JULGADOS DE 
FORMA DEPRECIATIVA 
COMO ‘LOUCOS’, VISTO 
QUE, NO FIM DAS 
CONTAS, SÃO ELES OS 
PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS 
POR FAZEREM O 
DIFERENTE ACONTECER, 
GERANDO RESULTADOS 
SATISFATÓRIOS

Luis Paulo LUPPA

LUIS PAULO LUPPA E SERGIO LOPES
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COLUNISTAS

Todos sabem, conscientemente ou não, que, quando pensamos 
em algum lugar do mundo, este pensamento vem cheio de ideias 
que podem ou não ser verdade. Por exemplo, não é difícil achar 
pessoas de vários países que, ao pensarem no Brasil, logo 
acreditam que a principal característica do país seja o futebol ou 
o samba. Estão certos e errados ao mesmo tempo. Enquanto o 
esporte e a dança são partes do país, não fazem parte do dia a 
dia de todos (talvez apenas de alguns poucos).
O mesmo acontece com qualquer outra região do mundo. 
Consequentemente, estas ideias podem mover pessoas de um 
lugar para o outro. Afinal, todos querem viajar para um local e 
ver suas ideias ganharem vida. Vão então desde a China, para 
visitarem sua muralha e se sentirem parte do antigo império, até o 
Brasil, onde turistas esperam se integrar ao clima de festa.
Estas características, que se desenvolvem durante décadas ou 
ainda séculos, podem se perder em um emaranhado de problemas, 
tornando o destino menos atraente. Assim, os problemas recentes 
da França podem afetar o turismo, mesmo que a ideia em torno do 
país seja o romance e a boa comida.
Porém, o que não se fala muito é como filmes podem também 
mudar o modo como países são vistos, mesmo que não se baseiem 
em fatos. O último exemplo é o longa “Pantera Negra”, que conta 
a história de um país fictício, Wakanda, que tem características de 
diversos países do continente africano. Porém, Wakanda tem um 
segredo: possui a tecnologia mais desenvolvida do mundo, algo 
que é o oposto do que pensamos quando vemos a triste e real 
pobreza de diversos países da África.  
O filme pode gerar interesse à visita aos países que foram represen-
tados por Wakanda (inclusive, há sites que já promovem a visita a 
esses lugares). Então, algo diferente acontece e países que antes não 
fariam parte de um itinerário agora fazem, mesmo que as ideias em 
torno deles tenham sido mudadas por uma obra de ficção. 
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O QUE NÃO SE FALA MUITO É QUE FILMES 
PODEM TAMBÉM MUDAR O MODO COMO 
PAÍSES SÃO VISTOS, MESMO QUE NÃO 
SE BASEIEM EM FATOS
WHEN THE IDEA OF A PLACE CHANGES WITH 
FICTION AND IMAGINATION 
“PEOPLE DON'T TALK TOO MUCH ABOUT HOW MOVIES CAN ALSO 
CHANGE THE WAY COUNTRIES ARE SEEN, EVEN IF THEY AREN'T BASED 
ON FACTS”
Everybody knows that, consciously or not, when we think about a place in the 
world, this thought comes with plenty of ideas, which can be true or not. For 
example, it’s not difficult to find people from many countries who, thinking about 
Brazil, believe that the main characteristic of the country is soccer or samba. 
They are right and wrong at the same time. While sport and dance are part of 
the country, they are not part of everyone’s daily life (maybe of a few people’s 
routine). This happens with every other region of the world. As a result, these 
ideas can move people from one place to another. After all, everybody wants 
to visit a place and see her or his idea coming to life. So, when tourists go to 
China to visit its walls, they feel part of the ancient empire, and to Brazil, they 
hope to be integrated into the party vibe. These characteristics, which have been 
developed for decades or centuries, may be impacted by local problems, turning 
the destination less attractive. Thus, France's recent problems can affect tourism, 
even if the idea about the country includes romance and good gastronomy. 
However, people don't talk too much about how movies can also change the 
way countries are seen, even if they aren't based on facts. The last example 
is the feature film "Black Panther", which tells us the story of a fictional country, 
Wakanda, with characteristics of several countries of the African continent. But 
Wakanda has a secret: it has the most developed technology of the world, 
something that is the opposite of what we think when we see the sad and real 
poverty of many countries of Africa. This movie can generate interest in visiting the 
countries that were represented by Wakanda (there are websites that have been 
already promoting a visit to these places). So, something different happens and 
countries that wouldn’t be part of an itinerary before, now do, even if the ideas 
about them had been changed because of a fictional story. 
Daniel Bydlowski is a Brazilian filmmaker, with a Master of Fine Arts Degree by the University of Southern California 
and a doctoral candidate at the University of California, Santa Barbara. Member of Directors Guild of America, his 
movie NanoEden, the first 3D virtual reality feature film, is coming soon. danielbydlowski@gmail.com

Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro e artista de realidade virtual, com Masters of Fine 
Arts pela University of Southern California e doutorando na University of California. 

Membro do Directors Guild of America, seu filme NanoEden, primeiro longa em 
realidade virtual em 3D, estreia em breve. danielbydlowski@gmail.com 

Quando a ideia de lugar muda com 
a ficção e o imaginário



Serra Catarinense: dedo de prosa, 
comida boa e paisagens estonteantes

Miguel Rosa é bacharel em Turismo e pós-graduado em 
Business e Finanças Internacionais. Apaixonado por viajar, 

é também paisagista, fotógrafo profissional e músico. 
contatomiguelrosa@gmail.com 

Tive o privilégio de ir para a Serra Catarinense fotografar 
produtores locais para um restaurante de Florianópolis; dentre 
eles, criadores de truta e produtores de mel da Bracatinga. 
Pude degustar a culinária local, regada a doce de leite, 
pinhão, pato, feijão com farinha e muitos insumos frescos do 
quintal desses produtores de Bom Retiro, município a 40 km 
de Urubici. A conversa boa não tinha fim ao redor do fogão a 
lenha, que nunca se apagava.

O Planalto Serrano catarinense é a região mais fria do Brasil. 
É o único lugar do país onde a precipitação de neve é certa: 
todos os anos, a paisagem verde e amarela das araucárias, 
coxilhas (campos ondulados) e taipas (muros de pedra) se 
torna branca no inverno, mesmo que por poucos dias. Até a 
água das cachoeiras congela nesses dias. 

O aeroporto mais próximo é o de Florianópolis e pode-se 
alugar um carro para chegar até lá – são cerca de 200 km. 
Para se ter uma ideia, a distância de São Paulo ao destino é 
de 848 km.

A serra conta com opções para todos os gostos: desde trekking, 
rapel, canyoning (ou canionismo), mountain bike, tirolesa e 
pesca esportiva da truta até belíssimas vinícolas e requintadas 
cabanas e pousadas com vistas paradisíacas, à disposição do 
turista que pretende visitar a região. Além, é claro, da incrível 
Serra do Rio do Rastro, que serpenteia a paisagem, e da Serra 
do Corvo Branco.

Ah, e fica a dica: em março acontece a vindima, período de 
colheita de uvas no qual as vinícolas oferecem programação 
especial aos visitantes. Vale a visita, vale muito! 

A CONVERSA BOA NÃO TINHA FIM 
AO REDOR DO FOGÃO A LENHA QUE 
NUNCA SE APAGAVA
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SANTA CATARINA MOUNTAINS: GOOD TALK, 
GOOD FOOD AND AMAZING LANDSCAPES
“THE GOOD TALK SEEMED TO BE ENDLESS AROUND THAT 
WOOD-BURNING STOVE, WHICH DIDN'T STOP BURNING”
I had this opportunity to go to Santa Catarina Mountains to take 
photos of local producers for a restaurant in Florianópolis; among 
them, trout raisers and Bracatinga honey producers. I could try the 
local gastronomy, based on milk caramel, pine nuts, duck, beans with 
manioc flour and many fresh ingredients taken from the yard of those 
people in Bom Retiro, municipality about 40 km away from Urubici. 
The good talk seemed to be endless around that wood-burning stove, 
which didn't stop burning.
Santa Catarina Mountains region is the coldest one of Brazil. It’s 
the only place in the country where certainly snows: every year, the 
landscape composed of green and yellow colors of the araucarias, 
mountain ridges and walls of stones becomes white in the winter, even 
just for a few days. By the way, the waterfalls also freeze in these days. 
The nearest airport is the one of Florianópolis and people can rent 
a car to get there – about 200 km. To have an idea, the distance 
between São Paulo and there is of 848 km.
This region counts on options for everyone: from trekking, abseiling, 
canyoning, mountain biking, zip line and recreational trout fishing 
to beautiful wineries and sophisticated cottages and inns with 
paradisiacal views for tourists who are intending to visit this region. 
Including, also, the incredible Rio do Rastro Hill, which crosses the 
landscape, and the Corvo Branco Hill.
A hot tip for you: March it's vintage time, period of grape harvesting 
in which wineries offer a special schedule for visitors. It’s definitely 
worth visiting!
Miguel Rosa is graduated in Tourism and post-graduated in Business and International Finance. 
Avid traveler, he is also a landscape designer, professional photographer and musician. 
contatomiguelrosa@gmail.com
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O GERENCIAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS ESTÁ 
SE TORNANDO ESSENCIAL NÃO SÓ POR CONTA DA 
OTIMIZAÇÃO DO ORÇAMENTO, MAS, TAMBÉM, POR 
TRAZER MAIS SEGURANÇA AOS VIAJANTES
BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT AND ITS STRATEGIC 
IMPORTANCE
“TRAVEL MANAGEMENT BECAME ESSENTIAL NOT ONLY BECAUSE OF 
THE BUDGET OPTIMIZATION, BUT ALSO FOR BRINGING MORE SAFETY 
TO TRAVELERS”
In general, the business trips management allows companies to have more 
control on travel expenses and they can effectively “track” their employees. 
Today, the adoption of this type of management became essential all over 
the world not only because of the budget optimization, but also for bringing 
more safety to travelers. 
This initiative adds value to the planning in many different ways, but it should 
be highlighted the following: balance between the employee's traveling needs 
and the company’s goals; maximization of all money spent; compliance with 
company’s business travel politics; obtainment of savings because of deals; 
and considerable risk decrease, mainly because the company has now a 
centralized source of information on these employees traveling for business. 
In this scenario, business travel managers have a series of responsibilities. 
Here are some of them: developing, reinforcing and assessing travel politics; 
negotiating hotel, flight, ground transportation and car rentals, for example; 
monitoring and analyzing travel expenses of the entire company; implementing 
new technologies; executing programs of strategic meetings management; 
and foreseeing changes in business travel industries. 
Currently, this is a common practice in medium and big businesses. However, 
since the market approves these travel management programs, small 
businesses are also joining in, mainly interested in reducing expenses and 
protecting their employees. 
Customer satisfaction is very important to us, travel agents, and that’s why, 
together with the companies, we really care about their trip.
Regina Silva is a travel agent at Saytur Viagens e Turismo. Working in this industry for more than 16 years, she has always 
performed in business tourism.

Regina Silva é agente de viagens da Saytur 
Viagens e Turismo. No ramo há mais de 16 anos, 

sempre trabalhou com turismo corporativo.

De maneira geral, o gerenciamento de viagens corporativas 
permite que as empresas tenham mais controle sobre 
as despesas com viagens e consigam “rastrear” seus 
colaboradores de maneira eficaz. Hoje, a adoção deste tipo 
de gestão está se tornando essencial em todo o mundo não 
só por conta desta otimização do orçamento, mas, também, 
por trazer mais segurança aos viajantes. 
Esta iniciativa agrega valor à organização de várias 
maneiras diferentes, porém, vale destacar as seguintes: 
equilíbrio entre as necessidades de viagem do colaborador e 
os objetivos da corporação; maximização de todo o dinheiro 
gasto; cumprimento das políticas de viagens corporativas da 
companhia; obtenção de savings em virtude dos descontos 
negociados; e redução considerável de riscos, sobretudo em 
função de a empresa passar a ter uma fonte de informação 
centralizada acerca dos funcionários que estão em viagem.   
Neste cenário, gestores de viagens corporativas têm uma 
série de responsabilidades. Aqui vão algumas delas: 
desenvolver, reforçar e avaliar políticas de viagens; negociar 
hotel, transportes aéreo e terrestre e locação de veículos, 
por exemplo; monitorar e analisar despesas de viagens de 
toda a empresa; implementar tecnologias novas; executar 
programas de gerenciamento de reuniões estratégicas; e 
prever mudanças na indústria de viagens corporativas. 
Atualmente, esta prática é comum em empresas de médio 
e grande portes. Porém, com o reconhecimento desses 
programas de gestão de viagens pelo mercado, pequenas 
empresas também estão aderindo, interessadas principalmente 
em conter os custos e proteger seus colaboradores.
A satisfação do cliente é muito importante para nós, agentes 
de viagens, e é por isso que, juntamente com as empresas, 
cuidamos com tanto afinco de sua viagem. 

A gestão de viagens corporativas e 
sua importância estratégica



/ 101

Conheça as belezas do Rio Grande do Norte

Como diz o cantor e compositor Pedro Mendes, em sua música 
“Linda Baby”, Natal é “uma terra de um deus mar”. Dona de águas 
mornas, ventos que esculpem lindos cenários, sol o ano inteiro e o ar 
mais puro das Américas (de acordo com a Nasa), reúne ainda algo 
em torno de 30 mil leitos, o que faz da hotelaria na região uma das 
mais completas do Brasil. 
Com uma geografia rica em dunas, cachoeiras, montanhas, cavernas, 
trilhas, rochas e lajedos, o Rio Grande do Norte é perfeito para 
o turismo de aventura, natureza, sol e mar, econômico, negócios, 
eventos e até mesmo científico e arqueológico, a exemplo do 
Cajueiro de Pirangi, considerado o maior do mundo pelo “Guinness 
Book”. Em outras palavras, o estado é um destino certeiro para quem 
gosta de ação ou simplesmente quer fugir do estresse dos grandes 
centros urbanos. 
Quando se fala em Natal, não podemos nos esquecer da célebre 
frase: “Você prefere com ou sem emoção?”. Ela é tradicional entre os 
motoristas de buggy, que levam os turistas às belas dunas de Genipabu 
em meio a manobras radicais e muita adrenalina. Outra sugestão é 
a Praia de Maracajaú, conhecida pelas piscinas naturais nas quais o 
visitante pode mergulhar com snorkel entre corais e peixinhos coloridos. 
A 80 km ao sul da capital fica a Praia da Pipa, outra pérola local de 
renome internacional, sobretudo em virtude de seus hotéis, pousadas, 
bares e restaurantes. Não por acaso, este lugar figura como a segunda 
principal atração do estado. 
De forma geral, o Rio Grande do Norte se destaca na gastronomia, 
farta em frutos do mar, carne de sol, feijão verde e macaxeira, e nas 
opções de roteiro, que englobam desde praias paradisíacas às Serras 
Potiguares, região ideal para a prática de esportes radicais. Situado 
na “esquina” do continente sul-americano, tem 410 km de litoral e atrai 
mais de 2 milhões de visitantes anualmente. 
Então, opção não falta: traga seu passageiro para cá e o incentive a 
descobrir a beleza potiguar. 

COM 410 KM DE LITORAL, O RIO GRANDE DO NORTE 
SE DESTACA NA GASTRONOMIA E NAS OPÇÕES 
DE ROTEIRO, QUE ENGLOBAM DESDE PRAIAS 
PARADISÍACAS ÀS SERRAS POTIGUARES

GI
OV

AN
NE

 S
ÉR

GI
O

GET TO KNOW THE BEAUTIES OF RIO GRANDE DO NORTE
“WITH 410 KM OF COASTLINE, RIO GRANDE DO NORTE STANDS OUT IN 
GASTRONOMY AND OPTIONS OF ITINERARIES, WHICH COMPREHEND 
FROM PARADISIACAL BEACHES TO THE POTIGUAR HILLS”
As the singer and songwriter Pedro Mendes would say in his song “Linda Baby” 
(“Beautiful Baby”, loosely translated), Natal is "a land of a sea god." Owner of dull 
waters, winds that sculpt beautiful sceneries, a whole year of sun and the cleanest 
air quality of the Americas (according to Nasa), it also gathers about 30,000 hotel 
rooms, which makes the hospitality in the region one of the most complete of Brazil. 
Geographically rich in sand dunes, waterfalls, mountains, caves, trails, stones 
and rock formation, Rio Grande do Norte is perfect for adventure, nature, 
sun and sea, financial and business tourism, events and even scientific and 
archaeological trips, such as Pirangi Cashew Tree, considered the largest one 
of the world by the Guinness Book. In other words, the State is the right choice 
for fans of action or those who just would like to run away from stress of big 
urban centers. 
When we talk about Natal, we can’t forget that famous sentence: “Do you prefer 
with or without adrenaline?” It’s traditional among buggy drivers, who take tourists 
to the beautiful Genipabu dunes making extreme maneuvers and provoking much 
adrenaline. Other suggestion is Maracajaú Beach, known by its natural pools in 
which the visitor can snorkel amongst corals reefs and colorful fish. 
Pipa Beach is 80 km to the south of the capital, worldwide famous local 
treasure, mainly because of its hotels, inns, bars and restaurants. It's no wonder 
that this place is the second major attraction of the State. 
In general, Rio Grande do Norte stands out in gastronomy, which is abundant in sea 
fruit, dried meat, green beans and macaxeira (manioc), and in options of itineraries, 
which comprehend from paradisiacal beaches to Potiguar Hills, a region perfect for 
extreme sports. Located on the “corner” of the South-American continent, it has 410 
km of coastline and attracts more than 2 million visitors per year. 
So, there’s a lot of options: bring your passenger here and encourage her or him 
to discover the beauties of Rio Grande do Norte.
Gabriela Duarte is a journalist, broadcaster, majoring in Public Management, producer of Legislative Assembly of Rio 
Grande do Norte and executive manager at ABIH-RN. abihrn@abihrn.com.br 

Gabriela Duarte é jornalista, radialista, pós-graduanda em 
Gestão Pública, produtora da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte e gerente executiva da ABIH-RN.  
abihrn@abihrn.com.br 

FORTE DOS REIS MAGOS (NATAL)



TREND CONVIDA / CARLOS PRADO 

Os índices projetados a partir do cenário 
macroeconômico do país não chegam a ser 
sombrios, mas pedem cautela. A previsão de PIB 
menor passa pelos efeitos da guerra comercial 
EUA x China, cujos desdobramentos são ainda 
pouco dimensionados. 
Também há que se considerar as oscilações 
de um câmbio em alta, as sequelas deixadas 
pela greve dos caminhoneiros, a retração 
tributada à realização da Copa do Mundo e, 
para completar, o desfecho ainda incógnito das 
próximas eleições.
Enxergamos um quadro que hospeda ambiente 
de cautela no que tange à execução dos 
budgets de viagens corporativas. A combinação 
de fatores e variáveis recomenda prudência, 
tendo em vista iminente retração por parte das 
empresas clientes e dos próprios gastos com 
viagens.
No entanto, a despeito dessas considerações, 
é possível admitir que, passadas as eleições, 
as empresas retomem projetos colocados em 
standby. E que imprimam um novo ritmo ao 
andamento dos negócios à luz da orientação 
a ser sinalizada pelo novo governo. Nessa 
perspectiva, a recuperação do semestre deve 
ser relativizada pelo conjunto de todas essas 
variáveis. 
As TMCs Abracorp (agências de viagens 
corporativas associadas à entidade) contam com 
retrospecto favorável no primeiro semestre de 
2018, quando o crescimento acumulado foi de 
12% em relação ao mesmo período de 2017. 
Com otimismo, esperamos um segundo semestre 
“azul”, de 4% a 5% – estimativas bem acima do 
PIB projetado.
A nosso favor está a evolução qualitativa 
extraordinária das TMCs Abracorp. Hoje é 
consenso de que o foco das nossas empresas 
inclui pessoas, processos e automação. Não se 
adaptar às inovações é abrir caminho para a 
saída do mercado. Mais do que nunca é preciso 
conjugar o mindset analógico do homem e o 
mindset tecnológico da máquina.    

“Não se adaptar às 
inovações é abrir 

caminho para a saída 
do mercado. Mais do 
que nunca é preciso 
conjugar o mindset 

analógico do homem e 
o mindset tecnológico 

da máquina”
CARLOS PRADO é empresário 
e presidente do Conselho de 
Administração da Associação Brasileira 
de Agências de Viagens Corporativas 
(Abracorp).

BUSINESS TRAVELS: FROM 
CAUTIOUSNESS TO RESUMPTION
“NOT BEING ADAPTED TO INNOVATIONS 
MEANS TO OPEN THE WAY TO LEAVE THE 
MARKET. MORE THAN EVER, IT’S NECESSARY TO 
MIX THE ANALOG MINDSET OF HUMANITY AND 
THE TECHNOLOGICAL MINDSET OF MACHINES”

The indexes projected from the country's 
macroeconomic scenario aren’t that scary, but they 
demand some caution. The smaller GDP forecast 
goes through the business war between USA and 
China, whose results are still barely discussed. 

It should also be highlighted the oscillation of high 
exchange rate, the consequences generated by 
the truckers’ strike, the retraction because of the 
World Cup and, finally, the unknown outcome of 
the next elections.

We identify a case which demands caution 
regarding the execution of business travels budgets. 
The combination of factors and variables requires 
prudence, having in mind the imminent retraction of 
the client companies and travel costs. 

However, considering this, it's possible to admit 
that, when the election is over, companies will start 
again those standby projects. And it’s necessary 
to establish a new way for the course of business 
based on the guidance of the new government. 
Through this point of view, the recovery of the 
semester must be relativized by this set of variables. 

The TMCs Abracorp (corporate travel agencies 
associated to the entity) count on a good retrospect 
in the first half of 2018, when the cumulative 
growth was 12% compared to the same period 
of 2017. Hopefully, we expect a positive second 
semester, from 4% to 5% – estimates well over the 
projected GDP. 

The extraordinary qualitative evolution of the 
TMCs Abracorp is in our favor. Currently, there's 
a consensus that the focus of our companies 
comprehend people, processes and automation. 
Not being adapted to innovations means to open 
the way to leave the market. More than ever, it’s 
necessary to mix the analog mindset of humanity 
and the technological mindset of machines.

CARLOS PARDO is a businessman and president of 
the Administration Board of the Brazilian Association 
of Corporate Travel Agencies (Abracorp).

VIAGENS 
CORPORATIVAS:  
DA CAUTELA À 
RETOMADA
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ESPAÇO GRUPO TREND

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

LÍDERES DO GRUPO TREND REUNIDOS COM OS JOGADORES CONVIDADOS 
PARA O 11º AMIGOS DA TREND. DA ESQUERDA PARA A DIREITA: JÚNIOR 
BAIANO, TÚLIO MARAVILHA, MARIO ANTONIO COUTO, MARCOS ASSUNÇÃO, 
LUIS PAULO LUPPA E CÉSAR SAMPAIO
LEADERS OF GRUPO TREND MEET SOCCER PLAYERS INVITED TO THE 11TH FRIENDS 
OF TREND. FROM LEFT TO RIGHT: JÚNIOR BAIANO, TÚLIO MARAVILHA, MARIO 
ANTONIO COUTO, MARCOS ASSUNÇÃO, LUIS PAULO LUPPA AND CÉSAR SAMPAIO

Um clássico dos gramados e que, inclusive, já virou 
tradição no calendário de eventos do Turismo nacional, 
o Amigos da TREND completou sua 11ª edição em 
Brasília (DF) e transformou a capital federal no mais 
recente palco para dois jogaços de tirar o fôlego: um 
de bola, dentro de campo, e outro de papo, fora das 
quatro linhas. 
Realizada no último dia 18 de agosto no Estádio Mané 
Garrincha, que serviu de sede para grandes jogos da 
Copa do Mundo FIFA de 2014, a confraternização 
organizada pelo GRUPO TREND teve a participação de 
60 convidados, entre craques do futebol e do mercado 
de viagens, e reafirmou sua vocação para a troca de 
passes, táticas, ideias e expertise, reunindo em um único 
time o melhor do lazer, do esporte e dos negócios.  

FRIENDS OF TREND: GET THE BALL ROLLING
A traditional match and, by the way, already a tradition in the 
schedule of events within the national Tourism industry, Friends 
of TREND reached its 11th edition in Brasília (DF) and made 
the federal capital the most recent stage of two breathtaking 
games: one with the ball rolling into the field, and the other 
one is about getting along with, out of the four lines. 
Held last August 18, at Mané Garrincha Stadium, arena in 
which great 2014 FIFA World Cup matches were carried 
out, this get-together planned by GRUPO TREND was 
attended by 60 guests, among soccer stars and travel industry 
personalities, reaffirming its ability to share moves, tactics, 
ideas and experiences, bringing together in just one team the 
best of leisure, sports and business.
A-TEAM
In addition to counting on the presence of GRUPO TREND’s 
board of directors, such as the director general of the business 

AMIGOS DA TREND:  
BOLA EM CAMPO, SOOU O APITO, 

AUTORIZA O ÁRBITRO
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NO TOPO, À ESQUERDA, LUPPA AO LADO DE TÚLIO MARAVILHA E JAIME 
RECENA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO 
FEDERAL. ACIMA, OS QUATRO TIMES QUE DISPUTARAM O MINICAMPEONATO
IN THE TOP LEFT CORNER, LUPPA NEXT TO TÚLIO MARAVILHA AND JAIME RECENA, 
SECRETARY OF STATE FOR SPORTS, TOURISM AND LEISURE OF THE FEDERAL 
DISTRICT. ABOVE, FOUR TEAMS WHO COMPETED IN THE MINI-CHAMPIONSHIP

SELEÇÃO DE PRIMEIRA
Além de contar com a participação das lideranças do GRUPO 
TREND, como o diretor-geral da unidade de negócios, Luis 
Paulo LUPPA, e o diretor de Vendas, Mario Antonio Couto, o 
Amigos da TREND foi prestigiado por agentes de viagens das 
cidades de Brasília, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro e 
ainda teve a presença de Jaime Recena, Secretário de Estado 
do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.
Na escalação de profissionais do universo do futebol, o 
destaque da rodada ficou a cargo de um quarteto de estrelas 
que marcou história no esporte: César Sampaio, Júnior Baiano, 
Marcos Assunção e Túlio Maravilha.

BATE-BOLA
Após a divulgação da lista de convocados, o elenco foi 
dividido em quatro times, que disputaram duas eliminatórias 
para definir quais seriam os ilustres finalistas. No primeiro 
embate, entre Meliá e Movida, a vitória foi da locadora, com 
um placar de 2x1. Já no segundo jogo quem levou a melhor 
no confronto Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer 
do Distrito Federal versus Avianca foi a pasta do governo, que 
mandou quatro bolas para a rede, enquanto a companhia 
aérea marcou apenas um gol. 
Seguindo para as partidas decisivas, na disputa pelo terceiro 
lugar, realizada por Meliá e Avianca, a aérea voou em campo, 
garantindo a vitória com uma goleada de 5 x 0. E a chuva de 
gols não parou por aí, não! Na grande final, foram marcados 
nove gols no total, sendo cinco para a vencedora Secretaria e 
quatro para a Movida, que sagrou-se vice-campeã.

BATE-PAPO
Recepcionados com um delicioso jantar na noite de 17 de 
agosto, durante a concentração pré-jogo os convidados 
puderam desfrutar um aquecimento superanimado, regado a 
muita conversa, risadas e, claro, ótima gastronomia, pensada 
sob medida para garantir energia completa para os jogos do 
dia seguinte.
Partidas disputadas e campeonato definido, hora de celebrar 
mais uma edição de sucesso do Amigos da TREND do jeitinho 
que a ocasião pede: por meio da combinação perfeita entre 
uma bela feijoada e um animado samba ao vivo. 
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DE CIMA PARA BAIXO: LUPPA E MARIO ANTONIO COUTO COM 
FERNANDO GAGLIARDI E PERCIO MELLO JR. (MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL); EVERTON VAN DER LAAN (CONDOR) E CÉSAR 
SAMPAIO; RESUMO DO EVENTO EM DUAS IMAGENS: CLIMA DE 
CONCENTRAÇÃO DURANTE OS JOGOS E COMEMORAÇÃO COM 
MÚSICA AO VIVO
FROM TOP TO BOTTOM: LUPPA AND MARIO ANTONIO COUTO WITH 
FERNANDO GAGLIARDI AND PERCIO MELLO JR (MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL); EVERTON VAN DER LAAN (CONDOR) AND CÉSAR 
SAMPAIO; A SUMMARY OF THE EVENT IN TWO PICTURES: CONCENTRATION 
VIBE DURING THE MATCHES AND CELEBRATION WITH LIVE MUSIC

PLACAR FINAL
Tendo como objetivo central estreitar os laços de respeito, 
amizade e parceria com fornecedores e clientes, o 
Amigos da TREND, mais do que um evento rotineiro, se 
esforça para ser uma experiência marcante a cada nova 
edição, deixando nos participantes um legado de boas 
lembranças que os acompanharão para toda a vida. 
“Estar perto dos nossos parceiros é fundamental para criamos 
uma relação forte de confiança, a qual, por sua vez, é a 
base para qualquer relacionamento bem-sucedido, ainda 
mais no mundo corporativo. Além disso, só conseguimos 
aprimorar nossos serviços e atender sempre melhor às 
necessidades específicas dos nossos clientes estando 
próximos deles. Apenas desta maneira é possível descobrir, 
de fato, tudo o que eles esperam de nós”, diz Mario Antonio 
Couto, diretor de Vendas do GRUPO TREND.
RESUMO DO CAMPEONATO
Contando com o patrocínio de gigantes do mercado, 
como Avianca, Meliá Hotels, Movida e Travel Ace 
Assistance, e com o apoio do Governo e da Secretaria de 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, o balanço da 
11ª edição do Amigos da TREND pode ser resumido em 
três palavras: show de bola. 
“Encerramos mais uma edição desse evento, que já entrou 
para a agenda anual de compromissos oficiais do GRUPO 
TREND, com a certeza de que, independentemente do 
resultado dos jogos, o que importa aqui é a confraternização 
e a alegria de podermos celebrar ao lado de grandes 
parceiros um passado repleto de conquistas e um futuro 
extremamente promissor, sobretudo no ramo das boas 
vendas”, avalia Luis Paulo LUPPA, diretor-geral da holding.

unit, Luis Paulo LUPPA, Sales director, Mario Antonio Couto, Friends of 
TREND had the participation of travel agents from Brasília, Goiânia, São 
Paulo and Rio de Janeiro and also Jaime Recena, Secretary of State for 
Sports, Tourism and Leisure of the Federal District.
Talking about the professionals of the soccer world, the highlight of the 
round was the quartet of stars who made history in this sport: César 
Sampaio, Júnior Baiano, Marcos Assunção and Túlio Maravilha.
KICK AROUND
After releasing the list of names, the group was divided into four teams, 
which played two qualifying rounds to determine the awesome finalists. The 
first competition, Meliá versus Movida, brought the car rental as the winner, 
with a total score of 2 x 1. In the second match, who got advantage was 
the State Secretariat for Sports, Tourism and Leisure of the Federal District 
versus Avianca, scoring four times while the airlines only got a goal. 
About the final matches, in the competition for the third place between 
Meliá and Avianca, the airline company flew across the field, guaranteeing 
the victory with an impressive score of 5 x 0. And there were more goals! 
In the last match, they scored nine goals in total, five for the winner, which 
was the Secretariat, and four for Movida, the vice-champion. 
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BOLA EM CAMPO NA 11ª EDIÇÃO DO AMIGOS DA TREND, 
EVENTO QUE É UM GOL DE PLACA NOS CAMPOS DO TURISMO, 
DO FUTEBOL E DAS BOAS PARCERIAS
BALL ROLLING ON GRASS IN THE 11TH EDITION OF FRIENDS OF 
TREND, AN EVENT THAT IS AN AWESOME GOAL IN FIELDS OF TOURISM 
AND TRAVEL, SOCCER AND GOOD PARTNERSHIPS

PARTY KICK-OFF
Received with a delicious dinner on August 17, during the pre-
match the guests could enjoy an exciting get-together, with much 
talk, laughter and, of course, great gastronomy, planned to 
guarantee full energy to use in the matches on the following day.
Once the matches are complete and the championship is 
finished, time to celebrate another successful edition of Friends 
of TREND in a proper way: with the perfect combination 
between a delicious feijoada (traditional Brazilian food made 
of black beans) and a vibrant live samba. 
FINAL SCORE
The main goal was to strengthen ties of respect, friendship 
and partnership with suppliers and customers, and Friends of 
TREND, more than a recurrent event, does its best to provide 
a singular experience every new edition, giving unforgettable 
good memories to the attendees. 
“Spending some time with our partners is fundamental to creating 
a strong trustful partnership, which is, by the way, the pillar for 
every successful relationship, mainly in the corporate world. In 
addition, we can only improve our services and meet our clients' 
specific needs when we are close to them. This is only how we 
could know, indeed, everything that they expect from us,” says 
Mario Antonio Couto, Sales director at GRUPO TREND.
CHAMPIONSHIP SUMMARY
Counting on the sponsorship of giants of the market, such as 
Avianca, Meliá Hotels, Movida and Travel Ace Assistance, 
and supported by the Government and State Secretariat for 
Sports, Tourism and Leisure of the Federal District, the summary 
of the 11th edition of Friends of TREND can be defined in four 
words: back of the net. 
"We ended another edition of this event, which is already 
part of the schedule of annual official commitments at GRUPO 
TREND, sure that regardless of the score, what matters here 
is this get-together and joy of being able to celebrate with 
great partners a past full of achievements and an extremely 
promising future, mainly in the field of good sales,” says Luis 
Paulo LUPPA, director general of the holding.
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I’M FEELING PROUD, AND YOU?

GRUPO TREND is glad and the reason couldn't be more special than 
the honor to support an employee being acknowledged as one of 
the highlights of the market by the market itself. His name? Reinaldo 
Borelli, an expert of the Sales team, who has just been elected as 
one of the best executives of Greater São Paulo by the travel agents 
of the region.

“This is a unique moment in my career. I have no words to express 
such happiness. Many customers, friends, relatives and colleagues 
have contributed some way for this, because the teamwork definitely 
is the essence of any business. So, I thank a lot everyone who made 
part of this and I only wish more and more success every day," he 
celebrates. 

O GRUPO TREND está em festa e o motivo não 
poderia ser mais especial do que a honra de 
prestigiar um colaborador sendo reconhecido 
como um dos destaques do mercado por ninguém 
mais, ninguém menos do que o próprio mercado. 
O nome dele? Reinaldo Borelli, uma fera do 
time de Vendas que acaba de ser eleito um dos 
melhores executivos da Grande São Paulo pelos 
agentes de viagens da região.
“Este é um momento único na minha carreira. 
Não tenho nem palavras para expressar tamanha 
felicidade. Muitos clientes, amigos, familiares 
e colegas de profissão contribuíram de alguma 
forma para esse reconhecimento, pois o trabalho 
em equipe é, definitivamente, a essência de 
qualquer negócio. Por isso, agradeço demais a 
todos que fizeram parte disso e só desejo ainda 
mais sucesso, hoje e sempre”, comemora ele. 
Promovida pelo Panrotas, uma das principais 
empresas de comunicação, eventos e inteligência 
do trade, a eleição desta que é considerada “uma 
das categorias mais concorridas do segmento”, 
conforme palavras da própria organizadora, 
contou com centenas de votos, responsáveis por 
conceder ao Reinaldo o segundo lugar entre os 
participantes mais bem avaliados.
“Vender é uma arte que exige empenho, 
dedicação e, acima de tudo, a habilidade de 
se colocar no lugar do outro para oferecer uma 
experiência repleta de significado, algo que 
transcenda o simples conceito de ‘produto’ ou 
‘serviço’. E são qualidades como essas, presentes 
em nosso jeito TREND de ser, que o Reinaldo 
reúne de sobra. Isso é excelente para nós, tanto 
como empresa quanto como profissionais, pois 
temos o grato prazer de conviver – e aprender! 
– com ele no dia a dia”, realça Luis Paulo LUPPA, 
diretor-geral do GRUPO TREND.

É ORGULHO QUE FALA, né?

LUIS PAULO LUPPA, DIRETOR-GERAL DO GRUPO TREND, E REINALDO 
BORELLI, ELEITO UM DOS MELHORES EXECUTIVOS DE VENDAS DA GRANDE 
SÃO PAULO
LUIS PAULO LUPPA, DIRECTOR GENERAL AT GRUPO TREND, AND 
REINALDO BORELLI, ELECTED ONE OF THE BEST SALES EXECUTIVE OF 
GREATER SÃO PAULO

Promoted by Panrotas, one of the main companies of communication, 
events and intelligence of the trade, the election of this which is 
considered "one of the most competitive categories of the segment," 
according to the own organization, counted hundreds of votes, 
responsible for granting Reinaldo the second place among the best 
evaluated competitors.

“Selling is an art that demands commitment, dedication and, above 
all, the ability to put ourselves in other's shoes to offer a meaningful 
experience, something that transcends the concept of 'product' or 
'service'. And qualities like these, present in the TREND way of being, 
Reinaldo has a lot. This is excellent for us, both as a company and as 
professionals, because we have the grateful pleasure to get along with 
– and learn from! – him in daily life,” says Luis Paulo LUPPA, director 
general at GRUPO TREND.
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SALES MEETING

Looking for the best deals in order to have always rates and special commercial 
conditions to offer, TREND remains committed to the promotion of themed weeks, 
focused on product and services that are trend.

Between June 11 and 15, for example, the focus was on the exclusive offers to 
the Caribbean. During this period, in addition to highlighting the wide portfolio 
of hotels and receptive services at prices below those practiced in the market, 
special packages of destination wedding, which are among the special assets of 
sales in the region, were also announced. 

The Sales team promoted the Car Themed Week to travel agents, carried out on 
July 2 to 6 and gathered discounts, benefits and very attractive rates obtained in 
partnership with some of the best car rentals of the segment.

Because this is the flagship of the company, the corporate hotel catalogue of 
TREND couldn’t be out of a sales season totally dedicated to it, for sure. That’s 
why, on July 10 to 13, our executives and promoters visited the travel agencies 
all over the country, offering unbeatable room nights in a series of hotels. This is 
for closing good deals, isn’t it?

TREND WAY OF BEING

Counting on an exciting quarter, GRUPO TREND 
addressed all energy of its Sales team to promote 
great negotiations, strengthen old partnerships, 
look for new plans of investment and consolidate its 
presence in the market having a single goal in mind: 
meeting your needs, travel agent.

For this, the holding company put into practice a 
real arsenal of initiatives, which included, among 
other activities, the intensification of actions related 
to the trade, expansion of its staff and another 
edition of the traditional Friends of TREND. You are 
our guest to check this out and much more in detail 
from now on.

O JEITO TREND de ser
Contando com um trimestre agitadíssimo, o GRUPO TREND 
direcionou toda a força da sua equipe de Vendas para 
promover grandes negociações, reforçar antigas parcerias, 
buscar novos planos de investimentos e fortalecer sua presença 
no mercado tendo um único objetivo em mente: atender aos 
seus interesses, agente.
Para isso, a holding pôs em prática um verdadeiro arsenal 
de iniciativas, que incluíram, entre outras atividades, a 
intensificação de ações de relacionamento com o trade, a 
ampliação do seu quadro de colaboradores e a realização de 
mais uma edição do tradicionalíssimo Amigos da TREND. Você 
é o nosso convidado para conferir tudo isso e muito mais em 
detalhes a partir de agora.

Encontro marcado COM AS VENDAS 
Indo em busca das melhores negociações para ter 
sempre na manga tarifas e condições comerciais 
diferenciadas, a TREND segue firme e forte na 
promoção de semanas temáticas, focadas em 
produtos e serviços que são a bola da vez no 
mundo das tendências.
Entre 11 e 15 de junho, por exemplo, o foco foi 
nas promoções exclusivas para o Caribe. Durante 
este período, além de ressaltar o amplo portfólio 
de hotéis e receptivos com preços bem abaixo dos 
praticados no mercado, também foram divulgados 
pacotes especiais de destination wedding, que 
figuram entre os diferenciais de vendas da região. 
Já no mês de julho, o time de Vendas partiu em 
disparada para promover junto aos agentes de 
viagens a Semana Temática Carros, realizada dos 
dias 2 ao 6 e que reuniu descontos, benefícios 
e valores superatrativos obtidos em parceria com 
algumas das locadoras mais conceituadas do 
segmento.
E, por ser o carro-chefe da empresa, é claro que 
o catálogo de hotéis corporativos da TREND não 
poderia ficar de fora de uma temporada de vendas 
todinha dedicada a ele. Por isso, de 10 a 13 de 
julho, nossos executivos e promotores visitaram 
agências espalhadas por todo o país, munidos 
de diárias imbatíveis em uma série de meios de 
hospedagens. É ou não é para fechar negócio?
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STRENGTHENING TIES WITH CLIENTS AND SUPPLIERS

Present in another edition of the Cataratas Festival (FIT Cataratas), TREND 
VIAGENS had a stand at the event in order to strengthen its relationship 
with suppliers, agents and other partners in the region and also to bring 
more novelties to the portfolio. Carried out between June 20 and 22, the 
event has already become a tradition in the calendar of Foz do Iguaçu city, 
Paraná State, and in the activity schedule of employees of this tour operator.

DID SOMEONE SAY FAMTOUR?
Encouraging the exchange of knowledge and showing fabulous places around the world, 
TREND organized two events in August to promote a duo of destinations that are a current 
trend: Amazonas and the Caribbean.
Intended to the winners of an incentive campaign, between May 15 and July 15, the FAMtour 
to Amazonas was a result of a partnership with GOL Linhas Aéreas, in which the winners could 
enjoy the services offered by the Iberostar Grand Amazon fluvial cruise and check closely other 
amazing attractions of the region. This journey was taken on August 2 to 6.
Also intended to the sales winners, but in this case, those who sold more Copa Airlines tickets 
from May 15 to August 6, the FAMtour to the Caribbean lasted four days (August 21 to 25) 
and it was attended by agencies from the States of Pernambuco, Paraíba, Alagoas and 
Rio Grande do Norte, who went on a pleasant tour of the beauties of Cuba and Panama.

ESTREITANDO  
OS LAÇOS com 
clientes e fornecedores

Alguém disse FAMTOUR?

Marcando presença em mais uma edição do Festival das 
Cataratas (FIT Cataratas), a TREND VIAGENS montou seu 
estande no evento a fim de estreitar o relacionamento com 
fornecedores, agentes e demais parceiros da região e, de 
quebra, trazer mais novidades para o portfólio. Promovido 
entre os dias 20 e 22 de junho, o encontro já virou tradição 
no calendário da cidade paranaense de Foz do Iguaçu e na 
agenda de compromissos dos colaboradores da operadora.

Incentivando a troca de conhecimentos e promovendo lugares 
fabulosos ao redor do mundo, a TREND organizou ao longo do mês 
de agosto dois eventos de divulgação de uma dupla de destinos que 
atualmente estão em alta: o Amazonas e o Caribe.
Voltada para os ganhadores de uma campanha de incentivos, 
realizada entre 15 de maio e 15 de julho, o famtour para o Amazonas 
foi fruto de uma parceria com a GOL Linhas Aéreas, por meio da qual 
os ganhadores puderam curtir os serviços oferecidos pelo cruzeiro 
fluvial Iberostar Grand Amazon e conferir de pertinho as demais 
maravilhas da região. A viagem foi empreendida de 2 a 6 de agosto.
Também destinada aos campeões de vendas, só que, neste caso, 
àqueles que mais comercializaram bilhetes da Copa Airlines no 
período de 15 de maio a 6 de agosto, o famtour para o Caribe 
teve duração de quatro dias (de 21 a 25 de agosto) e contou com 
a presença de agências dos estados de Pernambuco, Paraíba, 
Alagoas e Rio Grande do Norte, que embarcaram em um passeio 
apaixonante pelas belezas de Cuba e do Panamá.

COLABORADORES DO GRUPO TREND PRESTIGIAM FIT CATARATAS EM 
NOME DO BOM RELACIONAMENTO COM PARCEIROS PARANAENSES
EMPLOYEES OF GRUPO TREND ATTEND THE FIT CATARATAS IN ORDER TO 
KEEP A GOOD BUSINESS RELATIONSHIP WITH PARTNERS FROM PARANÁ

FAMTOURS PARA O AMAZONAS E PARA CUBA DIVERTEM AGENTES DE VIAGENS 
E PERMITEM QUE ELES CONHEÇAM OS DESTINOS COM PROPRIEDADE
FAMTOURS TO AMAZONAS AND CUBA PLEASE TRAVEL AGENTS AND GIVE 
THEM THE OPPORTUNITY TO GET TO KNOW THESE DESTINATIONS
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 ANNE KAROLINE ARAÚJO

EDUARDO AUGUSTO MELO

MANUELA DAMACENA

WILTER FILHO

PATRICIA SPERB

EQUIPE DE VENDAS TREND:  
mais forte do que nunca
É ciente de que sua maior força e posição de relevância no mercado estão 
atreladas ao seu incansável time de colaboradores que o GRUPO TREND se 
empenha continuamente na missão de buscar os melhores profissionais do trade 
para agregar ainda mais valor à sua premiada equipe de Vendas. Por conta 
disso, a holding se orgulha em apresentar cinco feras do setor que acabam de 
chegar para fortalecer ainda mais a relação com clientes e fornecedores em 
destinos como Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, interior de São Paulo e 
Santa Catarina. 
Formada em Turismo pela Universidade Potiguar (UNP) e com oito anos de 
experiência na área, Anne Karoline Araújo atuará no atendimento às agências 
de viagens do Rio Grande do Norte, respondendo diretamente para Rebeca 
Ferreira, gerente regional de Vendas para o Norte e Nordeste. Outra novidade 
do time sob a gerência de Rebeca é Eduardo Augusto Melo, que terá o estado 
da Paraíba como base de trabalho, onde poderá colocar em prática o know-
how obtido em seus mais de 17 anos no mercado.  
Ainda dentro da célula Nordeste, a especialista Manuela Damacena se une à 
equipe de Rebeca para atender a carteira de clientes da Bahia, munida com 
mais de dez anos de experiência profissional, pós-graduação em Gestão de 
Varejo e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Estadual 
de Santa Cruz.
Já na região Sudeste do país, a novidade entre os executivos é Wilter Filho. Ele 
será o responsável pelo atendimento dos agentes de viagens de Ribeirão Preto e 
região, respondendo para André Pedroso, supervisor de Vendas para o interior 
de São Paulo. Descendo ainda mais no mapa, a atuação de Patricia Sperb 
será focada nos clientes situados em Florianópolis e sul catarinense. Formada 
em Turismo pela Universidade Paulista e com MBA em Gestão Comercial e 
Marketing, ela integrará a equipe comandada por Dyogo Schroeder, gerente 
regional de Vendas para o Sul.

TREND SALES TEAM: STRONGER THAN EVER

It’s aware that its greater strength and position of relevance in the market are tied to its vibrant team 
of employees that GRUPO TREND is continuously committed to looking for the best professionals of 
the trade to add even more value to its award-winning Sales team. That’s why this holding is proud 
to introduce five aces of the sector who have just arrived to strengthen even more the relationship 
between customers and suppliers in destinations such as Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, São 
Paulo’s countryside and Santa Catarina. 
Graduated in Tourism from the Potiguar University (UNP) and with eight years of experience in the 
field, Anne Karoline Araújo will provide support to travel agencies from Rio Grande do Norte, 
directly reporting to Rebeca Ferreira, regional Sales manager for North and Northeast regions. 
Other novelty of the team under Rebeca’s management is Eduardo Augusto Melo, who will have the 
State of Paraíba as main office, where he can put into practice his know-how obtained during his 
more than 17 years in the sector.  
Still about the Northeast cell, specialist Manuela Damacena joins Rebeca's team to provide support 
to the client base in Bahia, with more than ten years of professional experience, a post-graduate 
degree in Retail Management and a degree in Business Administration from the State University of 
Santa Cruz.
In the Southeast region of the country, the novelty among the executives is Wilter Filho. He is the new 
responsible for the support of travel agents from Ribeirão Preto and surroundings, reporting to André 
Pedroso, Sales supervisor for São Paulo’s countryside. At the bottom of the map, Patricia Sperb will 
focus on customers located in Florianópolis and southern Santa Catarina. Graduated in Tourism from 
the Paulista University and MBA in Commercial Management and Marketing, she will be part of the 
team headed by Dyogo Schroeder, regional Sales manager for South.
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OUTUBRO E NOVEMBRO 2018
OCTOBER AND NOVEMBER 2018

AGENDA

OCTOBER 3 TO 5 .......................................... HFN – HOTEL & FOOD NORTHEAST (RECIFE, PE)
OCTOBER 10 TO 12...................................... TTG INCONTRI (RIMINI, ITALY)
OCTOBER 16 TO 18...................................... IMEX AMERICA (LAS VEGAS, USA)
OCTOBER 17 TO 19...................................... ITB ASIA (MARINA BAY SANDS, SINGAPORE)
OCTOBER 17 TO 19...................................... HG HOSPITALITY AND GASTRONOMY FAIR (GRAMADO, RS)
OCTOBER 19 TO 20...................................... JOÃO PESSOA TOURISM FESTIVAL (JOÃO PESSOA, PB)
OCTOBER 19 TO 21...................................... ADVENTURE SPORTS FAIR (SÃO PAULO, SP)
OCTOBER 31 TO NOVEMBER 2 ..................... ILTM CHINA (SHANGHAI, CHINA)

NOVEMBER 5 TO 7 ....................................... WTM LONDON (LONDON, ENGLAND)
NOVEMBER 7 TO 9 ....................................... ADVENTURE NEXT LATIN AMERICA (CAMPO GRANDE, MS)
NOVEMBER 8 TO 11 ..................................... FESTURIS GRAMADO – INTERNATIONAL TOURISM FAIR (GRAMADO, RS)
NOVEMBER 13 TO 15 ................................... PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (LOS ANGELES, USA)
NOVEMBER 29 ............................................. HSMAI ANNUAL STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
TOURISM FAIRS AND EVENTS

3 A 5 DE OUTUBRO ..............................HFN – HOTEL & FOOD NORDESTE (RECIFE, PE)

10 A 12 DE OUTUBRO........................... TTG INCONTRI (RIMINI, ITÁLIA)

16 A 18 DE OUTUBRO........................... IMEX AMERICA (LAS VEGAS, EUA)

17 A 19 DE OUTUBRO........................... ITB ASIA (MARINA BAY SANDS, CINGAPURA)

17 A 19 DE OUTUBRO...........................HG FEIRA PARA HOTELARIA E GASTRONOMIA (GRAMADO, RS)

19 E 20 DE OUTUBRO ........................... FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA, PB)

19 A 21 DE OUTUBRO...........................ADVENTURE SPORTS FAIR (SÃO PAULO, SP)

31 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO ......... ILTM CHINA (XANGAI, CHINA)

5 A 7 DE NOVEMBRO ...........................WTM LONDON (LONDRES, INGLATERRA)

7 A 9 DE NOVEMBRO ...........................ADVENTURE NEXT LATIN AMERICA (CAMPO GRANDE, MS)

8 A 11 DE NOVEMBRO ...............................FESTURIS GRAMADO – FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO (GRAMADO, RS)

13 A 15 DE NOVEMBRO ........................ PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (LOS ANGELES, EUA)

29 DE NOVEMBRO ...............................HSMAI ANNUAL STRATEGY CONFERENCE (SÃO PAULO, SP)
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3 A 21 DE OUTUBRO ..............OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)
4 DE OUTUBRO .....................DIA DA NATUREZA
12 DE OUTUBRO ...................DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA/DIA DAS CRIANÇAS
14 DE OUTUBRO ...................CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (BELÉM, PA)
23 DE OUTUBRO ...................DIA DO AVIADOR
31 DE OUTUBRO ...................HALLOWEEN
2 DE NOVEMBRO ..................FINADOS
9 DE NOVEMBRO ..................DIA DO HOTELEIRO
9 A 11 DE NOVEMBRO ............GRANDE PRÊMIO DO BRASIL DE FÓRMULA 1 (SÃO PAULO, SP)
15 DE NOVEMBRO .................PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
20 DE NOVEMBRO .................DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA
23 DE NOVEMBRO .................BLACK FRIDAY

OCTOBER 3 TO 21......... OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)
OCTOBER 4 ................... NATURE DAY
OCTOBER 12 ................. OUR LADY OF APARECIDA’S DAY/BRAZILIAN CHILDREN’S DAY
OCTOBER 14 ................. THE TAPER OF OUR LADY OF NAZARETH (BELÉM, PA)
OCTOBER 23 ................. AVIATOR’S DAY
OCTOBER 31 ................. HALLOWEEN
NOVEMBER 2 ................ ALL SOUL’S DAY
NOVEMBER 9 ................ BRAZILIAN HOTELIER’S DAY
NOVEMBER 9 TO 11 ...... BRAZILIAN F1 GRAND PRIX (SÃO PAULO, SP)
NOVEMBER 15 .............. REPUBLIC DAY OF BRAZIL
NOVEMBER 20 .............. BRAZILIAN BLACK AWARENESS DAY
NOVEMBER 23 .............. BLACK FRIDAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

2 DE OUTUBRO ........................... PORTO VELHO (RO) E BONITO (MS)
11 DE OUTUBRO ......................... BENTO GONÇALVES (RS)
15 DE OUTUBRO ......................... PARINTINS (AM)
21 DE OUTUBRO ......................... CALDAS NOVAS (GO)
24 DE OUTUBRO ......................... MANAUS (AM) E GOIÂNIA (GO)
27 DE OUTUBRO ......................... HOLAMBRA (SP)
6 DE NOVEMBRO ........................ POÇOS DE CALDAS (MG)
13 DE NOVEMBRO ....................... CABO FRIO (RJ)
14 DE NOVEMBRO ....................... SANTANA DE PARNAÍBA (SP)
16 DE NOVEMBRO ....................... ÁGUAS DE LINDOIA (SP)
22 DE NOVEMBRO ....................... NITERÓI (RJ)
25 DE NOVEMBRO ....................... CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE)

OCTOBER 2 ......................................... PORTO VELHO (RO) AND BONITO (MS)
OCTOBER 11 ....................................... BENTO GONÇALVES (RS)
OCTOBER 15 ....................................... PARINTINS (AM)
OCTOBER 21 ....................................... CALDAS NOVAS (GO)
OCTOBER 24 ....................................... MANAUS (AM) AND GOIÂNIA (GO)
OCTOBER 27 ....................................... HOLAMBRA (SP)
NOVEMBER 6 ...................................... POÇOS DE CALDAS (MG)
NOVEMBER 13 .................................... CABO FRIO (RJ)
NOVEMBER 14 .................................... SANTANA DE PARNAÍBA (SP)
NOVEMBER 16 .................................... ÁGUAS DE LINDOIA (SP)
NOVEMBER 22 .................................... NITERÓI (RJ)
NOVEMBER 25 .................................... CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE)

 

BONITO (MS)

HOLAMBRA (SP)



VAI PRA ORLANDO OU MIAMI A TRABALHO? 

Adicione conforto e facilidades 
de sobra ao pacote. 

#partiuFlórida Seja em uma casa 
de cinema ou em um 

apê sob medida, a 

VACATION HOMES COLLECTION 
tem o que você procura. 

BLEISURE NO MELHOR ESTILO:combine negócios e lazer em uma única hospedagem. 

APARTAMENTOS 
EM MIAMI

USD32,00

Diárias por pessoa a partir de:

Condições gerais: tarifa considerando ocupação 
máxima de seis pessoas no apartamento, a incluir 
taxas e impostos. Consulte período válido.

MEGAHOMES 
EM ORLANDO 

USD34,00

Diárias por pessoa a partir de:

Condições gerais: tarifa considerando ocupação 
máxima de 30 pessoas na casa, a incluir taxas e 
impostos. Consulte período válido. 
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SE O SEU DESTINO É SÃO PAULO, VENHA PARA O 
NOVO CLÁSSICO DA CIDADE. HOTEL MAKSOUD PLAZA.

• FRANK BAR, ELEITO O MELHOR DE SÃO PAULO E UM DOS 100 MELHORES DO MUNDO
• RESTAURANTE 150 MAKSOUD, COZINHA INTERNACIONAL
• SUITEDREAMS 2117, NOVA EXPERIÊNCIA EM  HOSPEDAGEM
• ESPAÇO PARA EVENTOS, 38 SALAS FLEXÍVEIS E UM TEATRO COM 420 LUGARES
• PACOTES DIVERSOS,  ROMÂNTICO, NÚPCIAS, DIA DA NOIVA E DIA DO NOIVO
• PLATAFORMA DE SERVIÇOS, MAN LAB, HAVANNA, VINO, FITNESS CENTER, HELIPONTO E MAIS


