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EDITORIAL

MOMENTUM 
Dentro de todas as perspectivas 

e variáveis neste início de 2022, o 
grupo ON MEDIA realizou de forma 
presencial a 17ª edição do ESFE – 
Encontro do Setor de Feiras e Eventos, 
bem no início da retoma-
da das atividades deste 
setor tão importante na 
economia do nosso país, 
pelo qual me apaixonei em 
1995, quando comecei a di-
vulgá-lo. Na época, nosso 
setor ainda não tinha sua 
devida e merecida visibili-
dade – econômica, social, 
de gerador de empregos 

– compreendida e re-
conhecida pelo se-

tor público. Felizmente, hoje  
as coisas mudaram. 

Sob a bandeira “Ex-
ponencial – Aceleran-

do a Transformação”, o ESFE 2022 
reuniu grandes lideranças e nomes 
importantes do setor M.I.C.E. em pro-
líficos debates e análises, em torno 
das transformações e práticas que o 
setor esta vivenciando.  
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Uma edição histórica. Mas tão 
ou mais importante que sua reali-
zação é a conclusão de que, hoje, 
caminhando para o pós-pandemia, 
podermos afirmar que existe uma 

maior união entre as lide-
ranças de nosso setor – 
como dever ser, aliás.

Nesta edição, a déci-
ma-primeira da HANDS 
ON, enaltecemos em nos-
so artigo de capa o exem-
plar trabalho do empre-
sário Edmar Bull à frente 
da Cospastur Viagens e 
Turismo, hoje a operadora 
número um do país em tu-
rismo corporativo. 

E como sempre em nossas pági-
nas, o lifestyle é parte importante do 
conteúdo. Dessa vez, com destaque – 
quase um “furo” de reportagem – para 
a mais nova atração turística de Lon-
dres, já reaberta a turistas, e um pas-
seio gastronômico por grandes res-
taurantes na retranca “On the Table”.

Excelente leitura e até o núme- 
ro 12.
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LIVRE-SE DA 
DEPENDÊNCIA 
DO APLAUSO

Conheço pessoas que são de-
pendentes do aplauso alheio.

Tudo o que fazem, fazem espe-
rando a aprovação, o elogio, o aplau-
so. Essas pessoas sofrem muito.

Mesmo quando você fizer algu-
ma coisa que você acredite, sincera-
mente, que mereça 
aplausos, não espere 
por eles. Se eles vie-
rem, ótimo! Mas se 
não vieram, aceite da 
mesma forma. Valeu 
você ter feito com 
dedicação, com en-
tusiasmo e perfeição.

Muitas pessoas ficam total-
mente abatidas, frustradas e até 
deprimidas ao verem que não hou-
ve reconhecimento pelo trabalho 
bem-feito que fizeram. Essas pes-
soas sofrem muito.

Se você for uma pessoa de-
pendente do aplauso, quando ele 
não vier você sofrerá. Se você se 
livrar dessa dependência, quando 
o aplauso vier você ficará espanta-
do/a, sentirá uma alegria e uma fe-
licidade maiores, pois você não es-
perava, sequer, um muito obrigado!

Antropólogo, 
escritor e consultor 
www.anthropos.com.br

LUIZ MARINS Conheço pessoas que - por incrí-
vel que possa parecer - têm vergonha 
de elogiar, de aplaudir, de agradecer. 

Conheço outras que não aplau-
dem e não agradecem por pura 
falta de educação. Conheço muitas 
que não aplaudem, não elogiam 

porque acreditam 
que isso fará da pes-
soa elogiada alguém 
que se ache melhor 
que as outras.

Conheço pesso-
as que nas empresas 
só elogiam seus su-
periores, jamais seus 

colegas ou subordinados. São ba-
juladoras contumazes. Assim como 
conheço pessoas que elogiam e 
aplaudem todo mundo, mesmo que 
não mereçam.

A solução para sua felicidade e 
equilíbrio é não ser dependente do 
aplauso, do elogio e sequer de um 
simples reconhecimento. 

Você viverá mais feliz e terá mais 
sucesso se livrando dessa depen-
dência que, para muitas pessoas, é 
um terrível vício.

Pense nisso. Sucesso!

SE VOCÊ FOR UMA 
PESSOA DEPENDENTE 
DO APLAUSO, QUANDO 

ELE NÃO VIER 
VOCÊ SOFRERÁ

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br

SPEAKERSON
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ESFE 2022: EXPONENCIAL
- ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO

ON EVENTS

17ª edição do mais importante fórum do setor de feiras, eventos 
e congressos reúne lideranças e faz história em edição presencial 
no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo 

Por Carlos Eduardo Oliveira

Uma data antológica. Realizada de forma pre-
sencial na moderna estrutura do Centro de Con-
venções Rebouças e com transmissão integral via 
plataforma B2B Events LAB, a 17ª edição do ESFE 
– Encontro do Setor de Feiras e Eventos, mais 
importante fórum do país no gênero, foi histórica, 
após o hiato presencial em 2021, quando foi em 
formato online.

Criador e desenvolvedor do Encontro, o em-
presário Otavio Neto, CEO do grupo On Media, pu-
blisher da revista Hands On e apresentador do pro-
grama On na TV, concebeu e comandou os painéis 
e toda a pauta conceitual do evento. Sob pilares 

como network, geração de negócios, conteúdo e 
inovação, desde a sua concepção em 2005 o ESFE 
tem como missão gerar negócios para o setor. Du-
rante a 17ª edição, não foi diferente. Além disso, o 
ESFE 2022, ao reunir presencialmente líderes de di-
versos segmentos, marcou um largo passo em prol 
do reaquecimento do setor após um período difícil, 
pautado pela pandemia. 

Ao longo do dia, os quatro painéis da grade de 
conteúdo, “Feiras, Eventos & Congressos”; “Desen-
volvimento Humano - Criando Novas Habilidades”; 
“Turismo e Eventos: Saída Para o Desenvolvimento 
Econômico”; e “Live Marketing Branded Experien-
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ce”, reuniram grandes lideranças e nomes impor-
tantes do setor em prolíficas discussões e análises 
que contribuíram com ideias, medidas e soluções 
efetivas para acelerar a recuperação e a exponen-
cial transformação do segmento.

Durante a abertura oficial, Alexandre Sampaio, 
presidente da Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação. sintetizou o espírito do ESFE 2022: 
“Aproveitaremos as mentes brilhantes 
reunidas aqui hoje em prol de um pro-
cesso sinérgico e holístico que une toda 
a cadeia na recuperação de nosso setor 
de feiras, eventos, shows, congressos e 
viagens” assinalou o empresário.

Programação oficial 
e lounge de networking 

Dando sequência ao café da manhã 
que marcou a abertura dos trabalhos, o 
primeiro dos quatro painéis foi sobre o tema “Fei-
ras, Eventos & Congressos”. Dele participaram Pau-
lo Octavio de Almeida, diretor da Live Marketing; 
Fátima Facuri, diretora da ABEOC Brasil; Ana Luiza 
Cintra, diretora-geral do Centro de Convenções Re-
bouças; Paulo Ventura, diretor-superintendente do 
Expo Center Norte e presidente da UBRAFE – União 
dos Promotores de Feiras e Eventos; Abdala Jamil 
Abdala, presidente da Francal Feiras; e João Paulo 
Picolo, CEO da NurenbergMesse Brasil.

Entre outras definições, o grupo enfatizou que 
a retomada dos negócios, evidenciada ao longo 
de 2022, tem a ver com humanização no atendi-
mento e no posicionamento dos promotores como 
empresas de soluções para clientes. “Somos atores 
e intérpretes de nossa comunidade”, enfatizou Pi-
colo, da NurenbergMesse Brasil.

O segundo painel, “Desenvolvimento Huma-
no – Criando Novas Habilidades”, contou em sua 
bancada com a participação de Adriana Secali, 
advogada, economista e psicóloga junguiana; Nico 
Prochaska, CEO da plataforma Bem + Eventos; An-
gelo Derenze, diretor-geral do Shopping D&D; Adel-
son Coelho, fundador da ARCOE e especialista em 
Desenvolvimento Humano; Jane Campos, CEO da 
unidade brasileira da multinacional italiana Radici; 
e ainda com a participação de Cristiana Castrucci 
(Arquitetura Emocional).

Painel 1 - Feiras, Eventos & Congressos

Painel 2 - Desenvolvimento Humano – 
Criando Novas Habilidades

Um dos pontos levantados pelo painel foi a trans-
formação que o mundo passou com a pandemia. 
Nas discussões propositivas, o grupo sintetizou que a 
mesma trouxe em seu bojo espaço para o desenvol-
vimento de habilidades emocionais. “Foi preciso rea-
prender a fazer a gestão de pessoas. Eu mesma tive 
que fazer isso”, enfatizou Jane Campos, da Radici. 

“Se pegarmos o exemplo do home office, 
foi um advento através do qual aprendi 
bastante. Não se pode ser flexível com os 
outros se somos rígidos conosco”. 

Na visão de Derenze, do D&D, “nesse 
período, os vencedores foram a casa e 
as vendas online”. Boa parte do mundo, 
ponderou, foi obrigado a transformar-
-se em home office, e dessa forma foi 

OS QUATRO PAINÉIS 
DO EVENTO 

SOMARAM SINERGIA, 
APONTANDO IDEIAS 

E SOLUÇÕES PARA 
A RECUPERAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 
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ON EVENTS

levado a redescobrir o consumo à distância. Como 
consequência, exemplificou o empresário, diferen-
tes matizes das vendas online explodiram. “Nós do 
D&D tivemos crescimento de 40% nas vendas do 
primeiro trimestre deste ano, em relação a 2021”. 
Na esteira da transformação, Nico Prochaska in-
formou que está criando startup de assinatura de 
móveis, na esteira do já palpável reaquecimento 
da realização de feiras e congressos.

Nos intervalos da programação 
principal, era evidente a descontração 
de empresários, líderes, autoridades 
e convidados em geral, em grande 
parte reencontrando-se após lon-
go período, e substituindo o contato 
apenas virtual ao longo de dois anos 
pelo calor humano de abraços e cum-
primentos, atmosfera proporcionada 

pelas assertivas preocupações sanitárias da edição 
presencial do ESFE 2022, que determinavam a obri-
gatoriedade de apresentação de atestados vacinais, 
logo à entrada. Nesse aspecto, para muito também 
contribuiu a hospitalidade casual do lounge do ESFE 
2022, que funcionou impecavelmente. Coffee breaks, 
estandes de grifes de produtos e serviços, experiên-
cias lúdicas, atendimento cortês da brigada do Cen-
tro de Convenções Rebouças, tudo em ritmo perfeito.  

E se no lounge o networking e a articulação 
de novos negócios fluíam, no auditório prin-
cipal, ao longo do desenrolar dos painéis, 
cabe amplo destaque à impecável produ-
ção de som, luz e imagens da Programasom, 
produtora que assinou a direção técnica do 
evento. Idem para a memorável experiência 
gastronômica do almoço proporcionado pela 
Gourmet Sports, de Belo Horizonte.  

Rodada de negócios
No terceiro painel, “Turismo e Eventos: 

Saída para o Desenvolvimento Econômico”, es-
tiveram reunidos Toni Sando, presidente do Visi-
te São Paulo e SPCVB e do Unedestinos; Vinicius 
Lummertz, secretário estadual de Turismo; Alexan-
dre Sampaio, presidente da FBHA –  Federação de 
Hospedagem e Alimentação; Willy Hermann, em-
presário responsável pela vinda da Fórmula Indy 
ao Brasil; Edmar Bull, presidente do conselho da 
Copastur; e Fabio Zelenski, diretor de marketing 
do Visite São Paulo e SPCVB.

A importância da união dos segmentos ligados 
ao turismo foi consenso entre os presentes. Em 
seu pronunciamento, Edmar Bull, deu a medida do 
que precisa ser recuperado. “Antes da pandemia, o 
mercado registrava 2900 voos diários no país. No 
período agudo da crise, só 150, sendo que atual-
mente a média é de 1800 voos. Estamos no cami-
nho”, concluiu. Já o secretário Vinicius Lummertz, 
entre outros pontos, destacou a necessidade im-
perativa de colocar o turismo no cerne da agenda 
político/econômica do governo federal. 

Muito da atmosfera vibrante do ESFE 2022 
coube à excelência da curadoria da programação 
paralela,  que propiciou encontros e debates não 
menos transformadores, caso da “Rodada de Ne-
gócios Empresários Brasil”. Um dos destaques da 

Painel 3 - Turismo e Eventos: 
Saída para o Desenvolvimento Econômico

Painel 4 - Live Marketing Branded Experience

COM CURADORIA 
PERFEITA, 

O ESFE 2022 
CUMPRIU SEU 

PAPEL DE VETOR 
DO SEGMENTO DE 
FEIRAS, EVENTOS 

E CONGRESSOS 
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Lenat Cigar Club

programação, o encontro, comandado por Oracio 
Kuradomi, lotou uma sala do Centro de Conven-
ções Rebouças, ativando parcerias e negócios en-
tre os convidados e líderes presentes. 

O quarto e último painel do dia foi “Live Marke-
ting Branded Experience”. Participantes: Célio As-
char, presidente do conselho da AMPRO – Associa-
ção de Marketing Profissional; Romano Pansera, 
diretor da Eventoria; Maria Laura Nicotero, CEO 
da plataforma Momentum; Priscila Ritton, diretora 
da Holding Club e VP nacional da AMPRO; Heloisa 
Santana, diretora-executiva da AMPRO.

O consenso entre os painelistas foi que, se já era 
tendência antes da pandemia, pode-se agora afir-
mar que o live marketing veio para ficar. Localizado 
o público-alvo, chegou o desafio de despertar o in-
teresse e gerar valores. Através do live marketing, 

No coffee break, amizades, 
parcerias e negócios restabelecidos

Lounge de networking

Disputada, Rodada de Negócios Empresários Brasil 
teve o comando de Oracio Kuradomi 

ou marketing de experiência, como instrumento, 
cria-se o envolvimento individual em tempo real 
com a mensagem e/ou com a marca. Dos vídeos 
ao vivo aos eventos presenciais, a fórmula é: atrair, 
ativar, experimentar e fidelizar.

Ao final, um coquetel com taças de champanhe 
ao alto saldou o balanço positivo de um dia de traba-
lhos e encontros prolíficos. Criador e desenvolvedor 
do ESFE, e responsável por sua curadoria, o empre-
sário Otavio Neto tinha motivos para brindar com 
amigos e parceiros. “Do ponto de vista de conteúdo o 
ESFE 2022 foi perfeito. Reunimos a nata do potencial 
brasileiro nos painéis em torno de nossos pilares, que 
são negócios, networking, relacionamentos, conteú-
do e inovação. Tenho certeza de que quem veio saiu 
impressionado com o que viu. E que venha a nossa 
maioridade, a 18ª edição do ESFE, em 2023”.  
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ON EVENTS

“Muito importante essa 
edição do ESFE, sob a li-
derança do Otavio Neto. 
Grandes lideranças reu-
nidas para discutir os 
próximos passos no pós-
-pandemia. Não quere-
mos apenas voltar onde 
estávamos, e sim novi-
dades, ideias, para irmos 

à frente. Dada a importância que o turismo tem e 
poderá ter cada vez mais no desenvolvimento da 
economia do país como gerador de empregos que 
é, encontros como esse nos mostram que nosso 
setor poderá fazer muito mais”. 

Vinicius Lummertz 
(Secretário de Turismo de São Paulo)

“Com uma série de con-
teúdos importantes em 
tudo o que se discutiu, 
O ESFE 2022 chega no 
momento ideal, em que 
precisamos trocar ideias, 
reestabelecer relaciona-
mentos, nesse momento 
de reflexão. Todo o con-
teúdo foi muito impor-

tante para que o usemos não apenas no dia de 
hoje, mas em nossa ações futuras”.  

Toni Sando (presidente Visite São Paulo)

“A grande importância 
do ESFE nesse momento 
é reativar uma conversa 
séria e dinâmica sobre 
qual o nosso papel da-
qui em diante. Sabemos 
muito bem que as mu-
danças já aconteceram. 
Outras estão por vir, en-
tão temos que ter estra-

tégias e metas. E o ESFE nos instrumentaliza com 
essas discussões”. 

Paulo Ventura (Expo Center Norte) 

“Nesses dois anos nos 
quais nosso mercado so-
freu, todos nós tivemos a 
oportunidade de refletir 
sobre o futuro do setor. 
Então, agora, na retoma-
da, precisamos colocar 
em prática essa visão de 
futuro e o papel que nosso 
setor de eventos tem que 

ter. Então, temos que agradecer ao Otavio Neto a 
oportunidade de fazermos isso, através do ESFE”.

Paulo Octavio Pereira de Almeida 
(Live Marketing) 

“Para nós que vivencia-
mos o setor de eventos, é 
uma honra participar da 
17ª edição do ESFE. É ex-
tremamente prestigiosa 
a participação efetiva de 
líderes, toda a cadeia do 
segmento representada 
para apoiar e prestigiar o 
empresário Otavio Neto 

e sua equipe, em um encontro repleto de conteú-
do e novas ideias”.   

Romano Pansera (Eventoria)  

“O ESFE é fundamental 
para o setor de feiras e 
grandes eventos, e esta-
mos muito felizes de po-
der apoiá-lo. É um seg-
mento ainda novo para 
nós, de catering, agora, 
no pós-pandemia, então 
nossa participação no 
ESFE é muito importante 

para entendermos esse segmento, além de en-
contrarmos players muito importantes do setor”. 

Mark Zammit (Gourmet Sports) 

DEPOIMENTOS
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“O ESFE é um encontro 
fantástico, que une o 
setor de eventos e a in-
dústria. Depois de tanto 
isolamento, poder rever 
pessoas e discutir negó-
cios é muito importante. 
Pelo que agradecemos 
ao Otavio Neto”.

Jane Campos (Radici)

“O ESFE é um evento de 
muito conteúdo que tem 
os valores de nossa em-
presa, parabenizo o amigo 
Otavio Neto pela 17ª edição 
e agradeço por fazer par-
te dele. A melhor coisa que 
poderia acontecer nesse 
momento é reencontrar 
amigos e fazer reuniões”.

Edmar Bull (Copastur)

“O ESFE 2022 mostra a in-
tegração e a força do nos-
so setor no pós-pandemia, 
expressa nas palestras, no 
conteúdo, na convivência. 
E aponta que temos que 
olhar para o futuro, para 
o crescimento e desenvol-
vimento da economia de 
nosso segmento”.  

Abdala Jamil Abdala (Francal Feiras) 

“Satisfação enorme par-
ticipar do 17º. ESFE, que 
mostra a força do setor 
de eventos no momento 
importante que estamos 
vivendo, com as empre-
sas querendo se reapro-
ximar de seus clientes e 
fornecedores”.

Ricardo Marconatto (Radici)

“O ESFE é um evento ex-
tremamente importante, 
um projeto que parabe-
nizo. Além de concentrar 
toda a liderança do se-
tor, faz uma discussão e 
traz um diagnostico do 
que vai acontecer em 
nosso segmento. Sem 
falar nos eventos para-

lelos, nos quais podemos falar com os grandes 
players do mercado”.

Fátima Facuri (ABEOEC Brasil) 

“A realização presencial 
do ESFE é mais um si-
nal de que caminhamos 
rumo à normalidade. 
Um evento de um setor 
forte, discutindo temas 
de alta importância 
para o segmento, nos 
dá a certeza de que as 
coisas estão novamen-

te no rumo certo. E o painel do qual participei 
espelha muito como o turismo pode ser a saída 
exponencial para grandes resultados no estado 
de São Paulo”. 

Fábio Zelenski (Visite São Paulo) 

“Prazer enorme em par-
ticiparmos com a Nu-
rembergMesse de mais 
uma edição do ESFE, 
com sua grade de alta 
qualidade. Para nós é 
muito especial reencon-
trar amigos do setor e 
da indústria, para dis-
cutirmos juntos o futuro 

desse importante segmento, que movimenta a 
economia brasileira”. 

Joao Paulo Picolo (NurembergMesse)

ON EVENTS
DEPOIMENTOS
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“O ESFE 2022 é um in-
centivo positivo, louvá-
vel, uma referência no 
sentido de retomarmos 
projetos futuros de for-
ma presencial, com con-
teúdo e constância. Um 
evento que chega à 17ª 
edição reunindo os maio-
res players do setor. Nós 

participamos desde a primeira edição, e estamos 
muito felizes por isso”. 

Celso Santi (Programasom)

“Hoje nós celebramos a 
realização do ESFE aqui 
no Centro Rebouças 
dando nosso total apoio 
para o trade nessa reto-
mada, celebrando esse 
setor que está voltan-
do à sua normalidade. 
Networking, negócios, 
conteúdo, grandes en-

contros, é uma honra e um prazer fazer parte 
de tudo isso”.   

Ana Luiza Diniz Cintra 
(Centro de Convenções Rebouças)

“A realização do ESFE 
em 2022 é um divisor de 
águas que marca a reto-
mada do setor de turis-
mo corporativo no país. 
Além de reunir as princi-
pais lideranças, é repre-
sentado por um grande 
personagem do trade, 
que é o Otavio Neto, a 

quem parabenizo. O ESFE 2022 sinaliza o começo 
da retomada de nosso setor”.

Adelson Coelho (ARCOE) 

“Parabéns a todos os en-
volvidos, hoje é uma data 
especial para São Paulo. 
A 17ª edição do ESFE nos 
mostra a força do setor 
de eventos, seus forne-
cedores e toda a sua ca-
deia produtiva. Estamos 
ainda em um momento 
delicado, mas na rota de 

progressão das grandes feiras e eventos trazendo 
novamente grandes públicos”.

Armando Mello (SINDIPROM)

“O ESFE é um evento de 
suma importância para o 
trade de turismo no Bra-
sil. E sendo em São Paulo, 
potencializa e muito con-
tribui para a federação 
a qual presidimos. Ver o 
ESFE renascer é a prova 
de que o setor está vivo e 
vai crescer e se expandir”. 

Alexandre Sampaio (presidente FBHA)

“Um enorme prazer 
participar do ESFE, por-
que o setor de eventos 
não só compreendeu o 
momento da pandemia, 
como foi um grande ar-
ticulador na construção 
de soluções. E ver ago-
ra a realização presen-
cial do ESFE 2022 nos 

faz desejar sermos grandes parceiros, nas pró-
ximas edições”. 

Fernanda Perniciotti 
(Doutora em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP)

ON EVENTS
DEPOIMENTOS



Um hub de união de Líderes e 
compartilhamento de melhores práticas 
e ideias inovadoras que impactam a vida 
empresarial e a sociedade como um todo. 
A proposta é buscar soluções que 
possam ajudar as organizações a inovar 

SempreJuntosBR semprejuntosbr www.sjbr.com.br

INOVAR E SE RECUPERAR NO ANO DE 2022
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ON EVENTS

Equipe Programasom, com Mario e Celso Santi Vinicius Lummertz e Toni Sando

Há 17 edições, participações mais que ilustres no evento

Engajamento de líderes, o DNA do ESFE

 No ESFE 2022, a força feminina do setor 

Otavio Neto, Helena de Mendonça e Adriana Secali 

ESFE 2022 EM IMAGENS
Conteúdo, negócios e networking andaram juntos na 
17a. edição do mais importante fórum do segmento no país  
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Lenat Cigar Club

Romano Pansera, Juan Pablo de Vera, Kito Manzano, 
Celso Santi e Maurício Costa  

Renato Orensztejn e Otavio Neto 

Otavio Neto, Roberta Zogbi, Dilnara Titara e Carlos Clur Aline Cardoso, Secretária de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo de São Paulo

La vera mortadela D’Italia, com Alex Tuma Ness (esq.), 
do Guarujá, filho do famoso Michelão, grande defensor 
da iguaria 

Nádia Câmara, Adelson Coelho e Irina Rainov
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ON EVENTS
GALERIA DE IMAGENS

Ângelo Derenze e Otavio Neto: debate prolífico 

Otavio Neto e Manoel Costa

Confira 
a galeria 
completa

Virgílio Carvalho e Otavio Neto

Elaine Mandarino e Zenaide Pereira 

Rodada de Negócios Empresários Brasil

Lounge de relacionamento ESFE, 
Alexis Pagliarini e Nico Prochaska

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br
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SPOTON

“NOSSO GRANDE 
CAPITAL É NOSSO 
MATERIAL HUMANO”
Com crescimento exponencial ao longo da pandemia, 
a Copastur, do empresário Edmar Bull, aponta 
lições para a retomada do turismo corporativo

Por Carlos Eduardo Oliveira

Corria 2014, logo após a Copa do Mundo do 
Brasil, quando o empresário Edmar Bull se deparou 
com um desafio hercúleo, o maior da longa e vito-
riosa carreira que já soma décadas no trade turís-
tico: transportar milhares de passageiros de todo 
o país rumo a uma monumen-
tal celebração religiosa em São 
Paulo. No decorrer de 32 dias, 
foram espantosos 402 mil pax 
embarcados. Ida e volta, note-se. 
Um assombro logístico que dig-
nifica  a expressão “case”. “Deve-
ríamos ir para o Guinness Book. E 
olha que eu sobrevivi pra contar 
a história”, brinca o presidente 
da Copastur Viagens e Turismo e 
ex-presidente da ABAV (Associa-
ção Brasileira de Agências de Via-
gens) e ABRACORP (Associação 
Brasileira de Agências de Viagens Corporativas). 

Corte para 2022 quando, mal passada a pan-
demia, a Copastur registra outro notável gol de 
placa: de cerca de 300 colaboradores no começo 
de 2020, quando o vírus atacou o mundo, a em-

presa agora contabiliza 630, divididos entre suas 
duas bases, São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo 
período, a companhia registrou um crescimento 
recorde de espantosos 185% em faturamento, na 
contramão de tudo o que acontecia no mercado 

(e no mundo). “Na verdade, foi 
uma previsão que fizemos”, expli-
ca o empresário. “Eu e meu filho, 
Edmar Mendoza, que é meu sócio, 
deduzimos que, após um período 
bom, de crescimento do merca-
do em anos recentes, algum tipo 
de recessão poderia acontecer. O 
que é até natural. Não aconteceu 
durante a crise política Dilma/
Temer, como era esperado, mas 
ainda poderia acontecer. E nos 
preparamos para isso. Só não sa-
bíamos que seria uma pandemia”.

Por “preparo”, entenda-se um cash flow e, tão ou 
mais importante, altas dosagens de investimento em 
tecnologia e treinamento dos colaboradores. No co-
meço de 2020, quando estava em um navio maríti-
mo nos Emirados Árabes,  o planeta “fechou”. “Eu não 

A COPASTUR 
REGISTROU UM 

CRESCIMENTO RECORDE 
DE ESPANTOSOS 185% 

EM FATURAMENTO, NA 
CONTRAMÃO DE TUDO 
O QUE ACONTECIA NO 

MERCADO (E NO MUNDO)
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conseguia voltar ao Brasil. Logo identifiquei que era 
a tal crise que temíamos”. De volta à empresa, im-
portantes decisões foram tomadas: não demitir; não 
baixar salários; e nem em sonho entrar em planos ou 
financiamentos do governo. “Isso nós conseguimos 
colocar em prática, porque estávamos preparados, e 
não porque temos investidores”, recorda. Em tempo 
recorde, à exceção da direção e setores de T. I e do fi-
nanceiro, todos estavam trabalhando em suas casas.

Treinamento e capacitação 
“Ao longo da careira, enfrentei todos os tipos de 

crises. E antes da pandemia, quando achamos que 
uma recessão poderia estar a caminho, investimos 
muito em treinamento, tecnologia e automação, 
para uma eventual oportunidade que surgisse”, 
conta Edmar. “Isso melhorou muito nossa produti-
vidade, que é muito expressiva. E a oportunidade 
surgiu. Passamos a pandemia contratando”.

Com todos os funcionários literalmente em 
casa, era hora de colocar em prática a segunda 
parte da estratégia. Nos meses que se seguiram, 
foram cerca de cinco mil treinamentos, fóruns 
e lives, com amplo direito a sugestões e partici-
pação dos colaboradores, “por vezes incluindo 
clientes, fornecedores e até mesmo alguns con-
correntes, nesses processos”, cita Edmar. O que 
em grande parte explica os atuais números su-
perlativos da empresa.

“Envolvemos todos os escalões. Tipo, ‘vamos 
fazer isso, o que vocês acham’? Claro, ajudou-nos 
muito o fato de já virmos investindo maciçamente 
em tecnologia e capacitação. Hoje os resultados 
falam por si só”, analisa Edmar. “Não conheço nin-
guém no Brasil, do segmento de turismo, que tenha 
obtido esse crescimento na pandemia. A ponto de 
alguns bancos e instituições financeiras nos procu-
rarem, para saber como havíamos conseguido”.
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Por trás da frieza dos números, entretanto, há 
valores e conceitos. No ambiente interno, a cren-
ça de que a adoção do capitalismo consciente, 
com um olhar mais atento para sua força-motriz 
– os trabalhadores, o elemento humano – rever-
beram em engajamento. “Dou um exemplo. Nos-
sa licença-paternidade aos pais é de 30 dias. E 
é obrigatória. Já as mulheres saem dois meses 
antes de dar a luz e voltam dois meses após o 
período normal da licença-maternidade”, revela o 
empresário. “Também adotamos inúmeras ações 
no campo da diversidade. Somadas, essas ações 
nos fizeram sair da pandemia muito fortes. Veja, 
o lucro não é só nosso. É conse-
quência. Não adianta ter gente 
trabalhando descontente. É pre-
ciso um olhar mais humanizado, 
consciente, na gestão. Olhar pelo 
bem-estar do empregado. Esse é 
nosso grande capital”.

Já no ambiente externo, uma 
frase do ex-dirigente da ABAV e 
ABRACORP ecoou no mercado: 
“sem união, não haverá retoma-
da”. “E é a pura verdade. Não 
adianta só nós estarmos bem. Nossos concorren-
tes também têm que estar. Por isso, temos que 
ser transparentes sobre como vencemos esse 
momento difícil dos últimos dois anos. Queremos 
ajudar o mercado. Porque aí, todos ganham. In-
clusive o cliente, que é o elo final da corrente”.

Retomada, aliás, é palavra que o empresário 
vê com otimismo. Especialmente do turismo cor-
porativo. “Pode não ser cem por cento, mas mais 
alguns meses e as coisas estarão bem melhores. 
Até as empresas globais já estão voltando. De-
mora um pouco ainda, mas creio que em 2023 
atingiremos os patamares de 2019. Até porque, 
ele cita, o Brasil não deixou de ser emergentes. 
“Ainda há muito investimento internacional aqui”, 
pontua. Como exemplo, o empresário cita o setor 
aéreo. “Em 2019, as companhias nacionais soma-
vam 2900 voos diários. De repente, caíram pra 
quase zero. Hoje já são 1800. A passagem está 
cara? Está, porque a demanda atual é maior que 
a oferta. Mas isso tende a um equilíbrio”, acredita. 
“Nós, brasileiros, passamos por tantas, que sabe-

mos sair de crises. Somos criativos. Nosso seg-
mento logo estará desfrutando de várias coisas 
boas que o turismo corporativo vai trazer”.  

Trajetória que inspira 
Para Edmar, a afirmação vale também para o 

turismo de incentivos. “De novo: devagar, tudo têm 
se ajeitado. Ainda não com grandes eventos, mas 
com eventos pequenos e médios. Pensando nes-
sa recuperação, atualmente temos 75 pessoas só 
para atender o segmento. E abrimos também um 
departamento de live marketing, esse sim, em alta 
hoje, quando falamos de eventos de incentivos”.

Criada em 1973, a Copastur foi 
adquirida por Edmar em 1982. “Aos 
17 anos, entrei para uma agência 
de viagens, a TransEuropa.  Fui con-
tratado para vendas, para a parte 
comercial. Nunca tive registro em 
carteira. E aprendi a empreender 
por mim mesmo”, conta. Ex-alu-
no de colégios jesuítas, formou-se 
em Administração de Empresas. 
Quando pensou em empreender, 
descobriu que, naquele momen-

to, a EMBRATUR não autorizava novos registros de 
empresas de turismo – a solução? Comprar uma. 
“Foi quando me descobri empresário, comprando e 
montando minha própria empresa”, relembra.

Atualmente, o core da companhia centra-se no 
turismo corporativo de grandes clientes do varejo, 
bancos e instituições financeiras, e do setor de óleo 
& gás. Em 2023, a Copastur completa 50 anos de 
estrada. Com uma promessa: “vamos continuar no 
projeto de cada vez mais valorizar o nosso colabo-
rador”, define o empresário.  

PARA EDMAR BULL, 
SEM UNIÃO NÃO 

HAVERÁ RETOMADA 
NO TURISMO 

CORPORATIVO
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SPOTON

A QUATRO MÃOS 
Sinergia em família é a chave do crescimento da empresa 

CEO da Cospastur, Edmar Mendoza trabalha diretamente com o pai, 
o empresário Edmar Bull. “Eu acompanho tudo que ele faz, e vice-versa”. 
Sua tese é de que todo o resultado da Copastur em anos recentes vem 
dessa sinergia. “Nosso crescimento é estruturado. E tem tudo a ver com 
minha experiência de 18 anos de mercado, agregada à dele, de conhecer 
o setor profundamente e ter muita experiência. Ele tem bagagem, enten-
de as crises cíclicas como ninguém. Já eu agrego mais a tecnologia e uma 
abordagem comercial mais arrojada. Nós nos completamos”, informa. A 
receita de gestão vem dando certo porque, brinca o empresário, cada um 
cedeu um pouco. “Eu o fiz tirar a gravata e ele me fez colocar o terno”.

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br
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AS MASCARAS CAÍRAM?
Sabemos que desde que o mun-

do é mundo, de tempos em tempos 
temos uma pandemia. A primeira de 
que se tem notícia data do ano 165 
ao ano 180, a peste Antonina, que 
dizimou 5 milhões de pessoas no 
mundo romano. 

No entanto, o que ainda precisa-
mos aprender é a não esquecer o 
legado que elas nos deixam e não re-
petirmos os mesmos erros. Passados 
dois anos vivendo as consequências 
da COVID 19, há inúmeros pontos que 
podemos relevar como aprendizado. 
Ressalto aqui alguns deles que real-
mente merecem atenção para não 
serem esquecidos. 

O primeiro deles 
é que política e ciên-
cia devem caminhar 
juntos, unindo forças 
para o bem comum. 
O bem comum aqui é 
o combate à pande-
mia que dizima popu-
lações e que causa o 
colapso da economia 
mundial. Se adotarmos medidas 
comuns que possam minimizar o 
tempo de circulação do vírus e pa-
rarmos de medir forças contrárias, o 
“estrago” em todos os setores é bem 
menor. Isso nos leva à ideia do “pen-
samento coletivo”, que é o próximo 
ponto a ser mencionado. 

O senso coletivo tem como base 
o respeito nas relações humanas 
(o comportamento em relação ao 
distanciamento social e vacinação 
aqui se incluem). Quando paramos 
de pensar individualmente e come-
çamos a pensar que o ato de um 
influencia a vida do outro, fazemos 

Médica e Infectologista, 
mestre em Ciências 
pela UNIFESP; membro 
da Sociedade Brasileira 
de Infectologista e 
da International AIDS 
Society; e médica 
pesquisadora clínica 
da Casa da Pesquisa 
do CRT - AIDS-SP

PATRÍCIA RADY MÜLLER

nosso papel para redução dos ris-
cos na pandemia. E quem ganhou 
o Oscar na pandemia da COVID 19 
nesse quesito? O coronavírus! Ele 
sim nunca deixou de fazer muito 
bem o seu papel, aproveitando para 
alcançar seu objetivo de procriação 
através das nossas falhas.

Outro ponto é o de higienização 
das mãos. Esse conceito já foi mui-
to bem estabelecido em relação à 
prevenção de doenças com a enfer-
meira Italiana de nacionalidade bri-
tânica Florence Nightingale, nascida 
há mais de 200 anos (1814), que no 
século XIX conseguiu salvar inúme-

ras vidas de soldados 
britânicos feridos na 
guerra da Criméia, 
quando observou que 
as pessoas que cui-
davam deles não hi-
gienizavam as mãos, 
e que ao orientá-las a 
fazê-lo, começaram a 
salvar vidas reduzin-
do a mortalidade dos 

mesmos de 42,7% para 2,2%. 
O próximo ponto é que vacina 

funciona! A vacina tem 306 anos de 
idade. A primeira foi descoberta em 
1716 por Edward Jenner, que desco-
briu a vacina antivariólica inoculan-
do a secreção de alguém doente em 
outrem saudável, percebendo que a 
pessoa desenvolvia sintomas leves 
e ficava imune à varíola. O cientista 
então fez a vacina a partir da varí-
ola que acometia vacas, a cow pox, 
percebendo que os ordenhadores 
de vacas com essa doença eram 
imunes à ela. Daí veio o nome vaci-
na, do latim, “de vaca”. 

O SENSO 
COLETIVO 

TEM COMO BASE 
O RESPEITO 

NAS RELAÇÕES 
HUMANAS

SPEAKERSON
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Com a invenção da vacina apa-
receram os antivacinas, que no Rio 
de Janeiro em 1904 fizeram o movi-
mento “a revolta das vacinas”, quei-
mando bondes e se manifestando 
contra a mesma. Algum leitor reco-
nhece essa história? Outro ponto é o 
da Infodemia, disseminação de notí-
cias falsas ou “fake News”. Elas sem-
pre existiram, mas agora encontram 
facilidade de disseminação através 
das redes sociais e da tecnologia e, 
assim, pioram o processo de com-
bate à pandemia na medida em que 
“quem conta um conto acrescenta 
um ponto”. 

Quanto ao uso de máscaras: sua 
importância ganhou destaque du-
rante a Peste Negra do século XIV, 
em 1346 há 676 anos...nessa ocasião, 
verificou-se que era uma forma de 
impedimento da disseminação de 
“algo” que estava matando pesso-
as. Quando começamos a usá-las 
e fazer distanciamento social na 
pandemia da COVID 19, foi o que 
realmente reduziu o número de ca-
sos de pessoas infectadas e reduziu 
a disseminação do vírus, antes da 
existência da vacina. 

Portanto, temos que ponderar 
seu uso mesmo agora que o mes-
mo foi flexibilizado. Flexibilização 
não significa proibição. Devemos 
pensar que uma pessoa com imu-
nidade baixa, seja pela idade avan-
çada, tratamento imunossupressor 
ou doença que baixe a imunidade. 
Pessoas com sintomas virais ou que 
não foram vacinadas adequada-
mente, devem manter seu uso. Lem-
bro ainda que essa orientação para 
não usá-la pode ser modificada se 
a epidemiologia da doença (aumen-
to do número de casos, aumento de 
ocupação de leitos ou aumento de 
óbitos) se modificar. 

A pandemia não acabou. Te-
mos que aplicar nosso aprendiza-
do de séculos à nossa realidade. 
E se temos como aliada a grande 
arma que é a máscara, devemos 
pensar nos benefícios de seu uso, 
haja visto que outras doenças res-
piratórias tiveram reduzida sua 
incidência nesse período, caso da 
tuberculose, por exemplo. E o que 
seria da epidemia da H3N2 atual-
mente detectada se não estivésse-
mos usando máscaras? 

Nesse momento, após o início 
da pandemia, muitas máscaras ca-
íram... mas em minha opinião, de-
veríamos manter seu uso daqui em 
diante em condições de maior risco, 
como dentro de hospitais, materni-
dades, quando em contato com be-
bês ou pessoas idosas, quando es-
tivermos com sintomas virais e em 
situações que possam gerar propa-
gação, como dentro ônibus e aviões. 

Sigamos o que disse o célebre 
cientista Albert Einstein (1879-1955), 
“Aprenda com o passado, viva o 
presente, acredite no futuro”.

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br

Fontes: 

• Fundação Oswaldo Cruz  

• “História das Epidemias” 
de Stefan Cunha 
Ujvari Brasil, 2020)

• “História de Doenças 
Infecciosas”, de Fernando 
Maltez Ramalho de Almeida 
(Portugal, 2014)
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EXHIBITION ON

GUARUJÁ RECEBE “CONEXIDADES 2022”
Criado pela UVESP (União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo), o Conexidades é um 
encontro nacional entre parceiros públicos e 
privados que reúne prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e secretários municipais oferecendo 
uma ampla visão à excelência de suas funções, 
debatendo problemáticas atuais. A edição 
2022 cumprirá o objetivo de instruir, orientar e 
preparar o agente público visando a excelência 
de suas funções, além de fazer a conexão entre 
o poder p úblico e as empresas interessadas 
em investir nos municípios ou participar do 
processo de desestatização. 

ESFE RUMO 
AO RIO 2023

Após a histórica edição presencial de 2022 
em São Paulo, o ESFE – Encontro do Setor 
de Feiras e Eventos, o mais importante 
fórum do gênero no país –, retoma a 
trajetória bem sucedida de suas versões 
em terras cariocas, retornando ao Rio de 
Janeiro. E com data marcada: de 1 a 4 de 
maio de 2023, durante o WEB SUMMIT RIO, 
“o maior encontro de gigantes da web”, na 
descrição do Wall Street Journal. Criado 
em 2015 pelo empresário Otavio Neto, CEO 
do Grupo On Media, ao longo de quatro 
dias o ESFE Ri o de Janeiro 2023 reunirá 
os principais líderes do empresariado e 
do setor público em torno de painéis e 
rodadas de negócios em prol da evolução do 
segmento de feiras, eventos, congressos e 
turismo corporativo.  

O Conexidades 2022 conta com a colaboração 
da Associação Paulista de Municípios, da União 
dos Vereadores do Brasil, da Associação de 
Desenvolvimento dos Municípios do Estado de 
São Paulo, do Tribunal de Contas do Estado, 
do Convention and Visitors Bureau, entre 
outros apoiadores. 

Inscrições gratuitas: www.conexidades.com.br 
Serviço: 5º Conexidades 
Data: 7 a 11 de junho 
Local: Casa Grande Hotel Resort & Spa  
End.: Av. Miguel Stéfano, 1001, Guarujá-SP
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MERCADO EM 
PROGRESSÃO
 
Entre 3 e 6 de maio, o Expo Center Norte, 
em São Paulo, recebeu a Medical Cannabis 
Fair, maior evento do país em torno do uso 
medicinal da cannabis. Trata-se de um grande 
mercado sério e promissor que, com atitudes 
responsáveis, já abre caminha também entre 
o empresariado brasileiro. Com participação 
de dezenas de expositores de vários 
continentes, o evento apresentou resultados 
bastante expressivos, além de soluções para 
o uso medicinal da cannabis para diferentes 
neces sidades patológicas, além de serviços 

APAS SHOW 2022 NO EXPO CENTER NORTE
Com o tema “Além dos Alimentos”, a APAS – 
Associação Paulista de Supermercados – realiza 
de 16 a 19 de maio no Expo Center Norte, em 
São Paulo, o APAS SHOW 2022, a maior feira 
de alimentos e bebidas das Américas. A 36ª 
edição do evento que tradicionalmente reúne os 
principais setores da cadeia alimentar, contará 

para profissionais da saúde que atuam no 
setor. Pararelamente, foi realizada também a 
Medical Fair Brasil, edição brasileira da MEDICA, 
feira alemã considerada o maior evento da 
indústria médico-hospitalar mundial. 

com mais de 800 expositores de todo o oapis e 
do exterior, no que promete ser um dos grandes 
acontecimentos do varejo no ano. Entre os dias 
16 e 18, o horário será das 12 às 20hs; já no dia 19 
de maio, o APAS SHOW funciona entre 12 e 18hs. 
 
Mais informações: www.apasshow.com 
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OTOPLASTIA 
FECHADA

O SEGREDO DA 
CORREÇÃO DA ORELHA 
DE ABANO SEM CORTES 

É USAR OS MESMOS 
FURINHOS CRIADOS 
PELA AGULHA QUE 
PASSA O FIO PARA 
ENTRAR E SAIR DA 

CARTILAGEM

Uma revolução no tratamento da orelha de abano

Por Dra Priscilla Helena Lotierzo

41

1- O que é orelha de abano?
Consideramos orelha de abano, aquela orelha 

que se apresenta mais afastada da cabeça, com 
apagamento das suas curvinhas internas naturais.

É sabido que a orelha de abano  tem origem 
genética e atinge cerca de 2 a 5% da população 
podendo ser observada desde o nascimento. 

Embora tenhamos parâmetros ob-
jetivos para categorizar a  orelha de 
abano, na prática, é a percepção sub-
jetiva de cada paciente que importa 
na definição do tratamento.

Os pacientes que sofrem de orelha 
de abano geralmente têm uma auto-
estima mais baixa e tendem a cobrir 
as orelhas com penteados, cortes de 
cabelo, bonés ou capuzes. Muitos de-

les têm histórico de sofrer bullying 
na infância e adolescência.

Nem todas as orelhas de abano são 
iguais. Os pacientes que nos procuram 
para fazer otoplastia apresentam graus 
variados de abano (abertura das ore-

lhas). Atendemos desde casos leves 
onde a ponta é mais aberta até mes-
mo casos mais graves, onde toda a 

orelha é afastada da cabeça. Os 

pacientes que têm uma orelha diferente da outra 
também podem se beneficiar da otoplastia.

 A correção da orelha de abano melhora muito 
a autoestima, tendo um impacto estético até mes-
mo no formato do rosto e melhorando muito o dia 
a dia pessoal e profissional dos nossos pacientes. 

2 – O que é a otoplastia fechada  
A otoplastia fechada é uma técnica 

revolucionária e inovadora que permite 
corrigir a orelha de abano no consultó-
rio, com anestesia local e sem cicatrizes.

Desenvolvida há mais de 10 anos 
por cirurgiões plásticos, ela se baseia 
em técnicas consagradas da oto-
plastia tradicional.

Através da otoplastia fechada 
conseguimos fazer modelagem da 
orelha com pontos internos, recriando 

a curvinha natural da anti-hélice, que muitas vezes 
está apagada ou ausente. 

O segredo da correção da orelha de abano 
sem cortes é usar os mesmos furinhos criados pela 
agulha que passa o fio para entrar e sair da cartila-
gem. São esses pequenos orifícios que possibilitam 
passar os pontos na cartilagem, modificando-a, 
sem causar cicatrizes. 
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A otoplastia fechada também promove a cor-
reção definitiva da orelha de abano. Ou seja, após 
a realização da otoplastia fechada, a orelha não 
volta a ser aberta como antes.

3 - Quais as principais diferenças entre otoplas-
tia fechada e otoplastia tradicional?

A otoplastia fechada é conside-
rada como uma evolução da oto-
plastia tradicional.

Vantagens da Otoplastia Fechada:
• ser realizada no consultório, sem ne-
cessidade de internação hospitalar
• anestesia local,
• resultados imediatos permitindo ao 
cirurgião interagir com o paciente e ter seu fee-
dback durante o tratamento.
• não são realizados cortes na pele da orelha,
• sem cicatrizes visíveis e sem necessidade de re-
mover os pontos.  

Clínica

4 – Como é o pós operatório da otoplastia fechada?
Na grande maioria dos casos, a recuperação des-

se procedimento é segura e tranquila, não sendo ne-
cessário fazer repouso do trabalho ou dos estudos.

Os pacientes são orientados a usar medicações 
analgésicas e a usar uma faixa que ajuda a manter 

as orelhas na posição mais fechada 
durante a cicatrização. As orelhas fi-
cam inchadas nos primeiros 15 dias.

É importante ter paciência para 
ver seu resultado final. As orelhas vão 
melhorando cada vez mais ao longo 
dos primeiros 6 a 12 meses.

5- Para quais pacientes a otoplas-
tia fechada é indicada?

Indicamos a otoplastia fechada para pacientes 
a partir dos 13 anos.

Uma grande maioria dos pacientes com orelha 
de abano, cerca de 90% dos casos, apresenta óti-
mos resultados após o procedimento.

É IMPORTANTE 
TER PACIÊNCIA 
PARA VER SEU 
RESULTADO 

FINAL

PUBLI EDITORIAL
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Os candidatos ideais para esse tipo de abor-
dagem são aqueles que apresentam as ponti-
nhas das orelhas mais abertas e aqueles com as 
curvinhas internas pouco definidas ou apagadas.

6- Qual o risco da orelha voltar a ser de abano 
(recidiva) após o procedimento?

A otoplastia fechada, bem como a otoplas-
tia tradicional e todos os outros procedimentos 
cirúrgicos, apresentam um determinado risco 
de recidiva.

Para definirmos em números, sabe-se que a 
otoplastia tradicional tem uma chance de recidiva 
(voltar a ser de abano) em torno de 13% a 15%. 

Na otoplastia fechada, a chance de recidiva é 
em torno de 8%.

O bom é que essa recidiva raramente é comple-
ta, mais de 98% dos pacientes mantêm ainda um 
bom grau de melhora.

Mas é importante ressaltar que, na maior parte 
dos pacientes tudo corre bem.

7 - Minha trajetória na otoplastia fechada
 De 2010 em diante, muitas diferentes técnicas 

de tratamento da orelha de abano em consul-
tório, minimamente invasivas foram surgindo ao 
redor do mundo.

Eu fui acompanhando essa evolução de perto. 
Nessa época, eu estava me aprimorando como 
cirurgiã plástica em Paris e em todos os congres-
sos importantes de cirurgia plástica e estética 
aparecia algum trabalho novo sobre o assunto... 
japoneses, europeus, americanos e brasileiros, 
muitos estudavam técnicas inovadoras para re-
solver esse problema.

A escolha pela técnica chamada de otoplas-
tia fechada foi por conta das vantagens desse 
procedimento: ser realizada com anestesia lo-
cal, no consultório, sem cicatrizes ou com recu-
peração rápida.

A partir de 2015, comecei a realizar os pri-
meiros casos no meu consultório. De lá para cá, 
fomos aprimorando e refinando cada vez mais 
nossos resultados. Já são mais de 300 pacientes 
tratados. Hoje, posso dizer com orgulho que nossa 
técnica de otoplastia fechada é infalível.

Dra. Priscilla Lotierzo - CRM 100766 SP
Cirurgia Plástica formada pela Faculdade de Medicina da USP.
 Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da 
American Society of Plastic Surgeons. 
A Dra. Priscilla Lotierzo tem 17 anos de experiência como 
cirurgiã plástica e 7 anos de experiência com a técnica 
de otoplastia fechada. Ela atende nos consultórios do 
Paraíso e de Higienópolis, em São Paulo. 
Mais informações www.drapriscillalotierzo.com.
Siga-nos nas redes sociais @drapriscillalotierzo.
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THE GLASSON

PARA MOMENTOS

Rótulos premium em 
alta, no “novo normal” 

da coquetelaria  

SUAVE E AROMÁTICO
Produzindo cachaças com maestria 
desde 1977, a partir de sua experti-
se em destilação a Fazenda S o -
ledade, de Nova Friburgo/RJ, 
criou um rum autenticamen-
te brasileiro – o aveludado 
Rum Soledade Ipê foi engar-
rafado em 2018. Espere (muita) 
maciez, aromas suaves e notas 
florais. Bidestilado em alambi-
ques de cobre, descansa por dois 
anos em barris de ipê e carvalho. 
750 ml, R$ 130

Por Carlos Eduardo Oliveira

EXCLUSIVOS
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EXCLUSIVOS

EXCELÊNCIA ENGARRAFADA 
Lançado o ano passado, o rum Señor Weber Oro carrega o DNA da 

grife gaúcha Weber Haus, produtora de algumas das melhores cachaças 
destes trópicos. Feito com o fermentado do melaço do caldo de cana, re-
pousa em barris de três diferentes madeiras: amburana, bálsamo e carva-
lho americano. Não por acaso, levou a medalha de ouro no Concurso de 
Vinhos e Destilados do Brasil 2021. 700 ml, R$ 105

   CACHAÇAS-OURO
O empresário Wilson Barros é um dínamo à 

procura da excelência em “danadas” de estirpe. A 
partir de Torre de Pedra, a 170 km de São Paulo, 
produz um amplo portifolio regularmente premia-
do em grandes festivais internacionais de destila-
dos. Caso do Concurso Mundial de Bruxelas (Bélgi-
ca), que na edição de 2021 premiou (com medalha 
de ouro!) duas de suas crias: a Wiba Blend de Car-
valhos e a Wiba Amburana. 670 ml, R$ 104,90 e 
R$ 60,99, respectivamente. 
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THE GLASSON

CACHAÇAS-OURO
O empresário Wilson Barros é um dína-

mo à procura da excelência em “danadas” 
de estirpe. A partir de Torre de Pedra, a 170 
km de São Paulo, produz um amplo portifo-
lio regularmente premiado em grandes fes-
tivais internacionais de destilados. Caso do 
Concurso Mundial de Bruxelas (Bélgica), que 
na edição de 2021 premiou (com medalha de 
ouro!) duas de suas crias: a Wiba Blend de 
Carvalhos e a Wiba Amburana. 670 ml, R$ 
104,90 e R$ 60,99, respectivamente. 

ESSÊNCIA BRITÂNICA
O que começou em 2012 como hobbie de 
amigos apaixonados pela bebida e curio-
sos por novos métodos de destilação e 
botânicos, em 2015 deu um salto: a fun-
dação de uma microdestilaria que produz 
gim genuinamente artesanal de altíssima 
qualidade. O BEG Gim tem DNA britânico: 
na fórmula, zimbro, semente de coentro e 
raiz de angélica, juntos, promovem o sabor 
seco e as notas frutadas de um clássico 
gim inglês. Em três versões. 750 ml, R$ 123, 
R$ 110 e R$ 120   

BANZAI, BANZAI 
Saquê premium para 
“iniciados”, o Ozeki 
pertence à catego-
ria nigori, família de 
saquês complexos e 
menos filtrados. Por 
isso, tem corpo vis-
coso, quase leitoso. 
Sabor complexo, se-
doso, com dulçor na 
medida exata. Ideal 
para beber puro, de 
preferência em no-
tes de temperaturas 
mais baixas. 750 ml, 
R$ 98,50





48 HANDSON 11

STYLEON

HORA CERTA
Administrar o tempo é uma das coisas 
mais importantes na vida, e para isso 

conta-se com bom senso e tecnologia. 
Mesmo com celulares que estão sempre 
presentes, um homem elegante investe 

em bons relógios e faz questão disso. Mas 
a escolha do modelo é o que diferencia 
a personalidade de cada um. “A moda 
desaparece, só o estilo permanece”, já 

dizia Gabrielle “Coco” Chanel. Confira  
abaixo nossas escolhas e veja com qual 

modelo você se identifica.

48

A Bulgari apresenta o relógio Octo Roma 
Blue Tourbillon, uma obra prima mecânica 
com estilo moderno, desenho arquitetural, 
com caixa de platina e aro de titânio, uma 
expressão única de luxo discreto que une 
proporção à  expertise da marca. 

Bulgari Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro 12000, piso térreo. 
Tel.: (11) 3198-9408

O relógio da Hublot é o modelo Cronógrafo 
Classic Fusion Aero Fusion. Com caixa de 
cerâmica, acabamento azul escuro esfumaçado, 
a coroa e os botões são feitos em titânio polido 
e cronógrafo automático. 

Frattina
R. Oscar Freire 848
Tel: (11).3062-3244

Por Vanda Fulaneto
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Modelo Ballon Bleu de Cartier, com corda 
automática, caixa de aço, mostrador azul, 

algarismos romanos, ponteiros em forma de 
espada, vidro de safira e pulseira em crocodilo azul.

Boutique Cartier Shopping Iguatemi
Av. Brig. Faria Lima, 2232, terceiro piso 

Tel.: (11) 3030-0930  - www.cartier.com.br

Rolex Oyster Perpetual Day-Date 
(calibre 3255), com pulseira de aço. Insensível 

a campos magnéticos, apresenta grande 
estabilidade diante de variações  de temperatura  

e reflete as exigências rigorosas da marca 
em matéria de qualidade.

Boutique Rolex - 
Shopping Iguatemi
Av. Brig. Faria Lima, 
2232, primeiro piso 
Tel.: (11) 3062-3244

Van Cleef &Arpels – 
o relógio modelo 
Midnight in Paris é feito 
em aventurina e quartzo 
azul, 18k ouro rose.
Van Cleef &Arpels São 
Paulo - Shopping JK
Av. Presidente Juscelino 
Kubitsckek, 2041, 
piso térreo 
Tel.: (11) 3152-6630

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine

ON na TV
onnatv.com.br
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Com inúmeros bares e 
restaurantes, a previsão é de 
que milhares de pessoas circulem 
diariamente pelo boulevard 
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NOVO HUB DE LAZER  
LONDRES:

Com a entrada de turistas no 
Reino Unido flexibilizada, novo 
complexo urbano é a mais 
recente – e bilionária – atração 
da capital inglesa  
Por Carlos Eduardo Oliveira
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TRAVEL  ON

Em anos recentes, um conhecido cartão postal 
de Londres é palco da provável maior obra habi-
tacional e de lazer de toda a Europa no momento 
– em termos de investimentos, uma das maiores 
do mundo. Por astronômicos nove bilhões de libras 
(sim bilhões, com a libra orbitando em torno de 
$ 6,19, em relação ao real brasileiro), a Battersea 
Power Station está se transformando em um me-
gaempreendimento cujas dimensões babilônicas 
são de cerca de oito bilhões de metros quadrados. 
Parte do projeto já foi inaugurado – há morado-
res no local desde 2021 –, enquanto as obras pros-
seguem. Mas o local já configura-se como a mais 
nova atração turística da capital, a ponto de uma 
estação de metrô ter sido inaugurada há pouco, 
especialmente para atender o complexo.    

Olhares roqueiros mais atentos poderão identi-
ficar que as chaminés da foto são parte da capa do 
disco “Animals”, lançado nos anos 1970 pela céle-
bre banda Pink Floyd. À época, em paralelo à quali-
dade do disco, o mesmo ficou famoso pela arte da 
capa, onde um gigantesco porco de plástico voa 
entre as chaminés (o “animal” de fato foi fotogra-

F1
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Skyline: o bar no alto da velha chaminé tem o Tâmisa por testemunha 

Gordon Ramsay: o chef-encrenca 
abriu nova pizzaria no local 
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TRAVEL  ON

HOJE, DA ANTIGA 
USINA, SÓ 

RESTARAM 
EM EVIDÊNCIA 
SUAS “TORRES”

fado dessa forma). De quebra, o 
LP deu notoriedade à velha usina 
termoelétrica às margens do rio 
Tâmisa, até então praticamen-
te desconhecida no exterior. Por 
conta de problemas ambientais (fontes poluido-
ras, etc), a usina acabaria fechada nos anos 80. 
Mas sua fama já estava estabelecida. 

Hoje, da antiga usina, só restaram em evidência 
suas “torres”. O restante da estrutura foi conservado, 
mas está “dentro”, envolto pela obra, em um prodígio 
arquitetural. Inclusive, no topo de uma das chaminés, 

será erigido o sky bar que irá des-
cortinar a clientes (condôminos ou 
não) todo o belo skyline londrino, 
com o Tâmisa em primeiro plano.  
O acesso será por elevador. 

Os números são impressionantes: mais de 
quatro mil unidades para moradia (um apê três 
quartos, feita a conversão, sai por cerca de R$ 
50 milhões, “apenas”); centenas (sim, centenas) 
de lojas e escritórios dos mais variados ramos de 
negócios. Dezenas de bares, cafés e restauran-
tes, incluindo uma pizzaria do chef-celebridade 

Battersea Power Station - 
Circus West Village

BR
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Gordon Ramsay; dois cinemas e um teatro; uma 
cervejaria artesanal; farmácias, duas academias 
de esportes, dois postos policiais; spa, lounge, 
piscinas (estes, só para condôminos). E por aí vai.  

Do outro lado do oceano, es-
pecialmente em um certo país, 
todo esse aparato muito prova-
velmente seria envelopado como 
algo exclusivo às elites, e encai-
xado na prateleira, para usar a 
gíria da moda, farialimer. Aí é que 
mora a diferença: quem embar-
car amanha rumo à velha London 
Town poderá visitar e desfrutar de 
praticamente toda essa estrutura 
de lazer sem ter que morar ou ser 

locatário, já que a cereja do bolo do empreendimento, 
evidenciada com orgulho por arquitetos e construto-
res (a gigante Battersea Power Station Development 
Company) é a “instagramável” esplanada de nome 
Circus West Village, já inaugurada e em funcionamen-
to. De modo inclusivo, é lá que tudo acontece, de um 
singelo chá à inglesa a um pint de genuínas cervejas 
ale britânicas – e tudo o que caiba entre esses dois 
extremos. Que o digam os milhares de londoners e vi-
sitantes que por lá já afluem diariamente.

DE UM CHÁ À INGLESA 
A PINTS  DE ALES 

BRITÂNICAS, A 
NOVA BATTERSEA 

É PROJETADA PARA 
SER SOCIALMENTE 

INCLUSIVA
JO

H
N

 S
TU
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Dois cinemas e um teatro: entretenimento 
para moradores, lojistas e visitantes 

No projeto, um três dormitórios de frente 
ao Tâmisa sai por meros R$ 50 milhões

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br
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THE TABLE

Bife acebolado

ON
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Por Carlos Eduardo Oliveira

&
No Allianz Parque, restaurante 
Braza oferece um passeio por 
diferentes percursos gastronômicos 
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ENIMENTO ENTRET
COMIDA

Após percorrer corredores labirínticos para ma-
rinheiros de primeira visita, chega-se ao Braza: um 
enorme salão retangular “de fundo infinito”, com 
vidros enormes que descortinam uma visão frontal 
e privilegiada de toda a arena ao redor. Sim, esta-
mos no estádio Allianz Parque, em São Paulo, onde 
o recém inaugurado restaurante, qual o lúdico ba-
lanço à sua entrada, equilibra-se entre dois diferen-
tes universos gastronômicos, o dos eventos e o do 
dia a dia. O que é ótimo.

Na verdade, não é todo dia que se conhecem 
propostas desse status. Aberta a la carte de terça 
a domingo para almoço ou jantar, em dias de jogos 

Salão
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ON THE TABLE

ou shows a casa se transforma em espaço à ca-
marote, oferecendo o combo do espetáculo aliado à 
experiência no restaurante - nesses casos, o serviço, 
atencioso, no timing exato, é volante. Sequências de 
pequenos bocados de prazer alternam-se à mesa, 
em versão “editada”, digamos, da carta principal. 

Apesar de o nome sugerir devoção exclusiva 
a carnes no grill, um dos acertos do 
cardápio é a multiplicidade de técni-
cas e sabores, que não descarta ingre-
dientes bem brasileiros. No comando 
da cozinha, combinando descontraído 
figurino dolmã & boné, está Giovanni 

Braza
End: R. Palestra Itália, 200 - entrada pelo portão A do Allianz 
Parque, 3º piso. Tel.: (11) 91465-2717
Reservas: https://widget.getinapp.com.br/36qe5A6N

MISSÃO: CONFORTO NAS ARENAS 
O Braza é a mais nova empreitada da Gourmet 

Sport Hospitality (GSH), grife especializada em 
operação de A&B para arenas multiuso e grandes 
espaços de eventos. O objetivo é levar para den-
tro de um estádio de futebol uma experiência da 
alta gastronomia. A GSH foi responsável pelo ca-
tering de eventos como Copa das Confederações, 
Copa do Mundo do Brasil, Olimpíadas Rio 2016 
e Copa do Mundo na Rússia. “Nossa proposta é 
um novo conceito em dentro de arenas multiuso”, 
afirma o empresário Mark Zammit, fundador da 
GSH. “Algo inédito no Brasil, unindo boa cozinha, 
coquetelaria e serviço de qualidade”.  

Renê. Pertencente à nova safra de chefs paulis-
tanos, Renê já foi indicado a importantes premia-
ções, tendo inclusive vencido a mais recente edi-
ção do reality Top Chef Brasil, da TV Record. 

Autoral, seu cardápio trafega, claro, pelo grill, 
com cortes nobres grelhados à perfeição. E desta-
ca principais como Lulas inteiras na parilla, leite de 

castanha quase queimado e crocante 
de barriga; e ainda a Costela de ripa na 
brasa, guarnecida de canjiquinha e mo-
lho reduzido da própria costela. 

Cabe ressaltar: olho também na car-
ta do bartender José Pimenta, com seus 
competentes Negronis e Old Fashioneds, 
entre clássicos e coquetéis autorais assi-
nados pelo moço.  

Destaque também para a simpática 
e aconchegante decoração, muito verde, 
vime, bambus, cipós e avencas naturais 

retrabalhadas, a serviço da reproduçao de um can-
tinho amazônico. 

Em breve, o Braza ganha, anexo a ele, um co-
-irmão: o italiano La Coppa, com quem diividirá a 
cozinha, aberta e compartilhada.
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Do camarote, uma visão panorâmica de toda a arena 

Bao
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AUTORAL, 
O MENU 

TRAFEGA PELO 
GRILL 
E PELA 

CRIATIVIDADE 
DO CHEF 

GIOVANNI RENÊ 
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Edição Especial 47ª Abav Expo Internacional 
de Turismo -Setembro 2019

QUAIS OS RUMOS 
DO TURISMO?

INVESTIMENTOS, NOVO CENÁRIO
NA AVIAÇÃO COMERCIAL E LUGAR

NA AGENDA POLÍTICA ABREM BOAS
PERSPECTIVAS PARA O SETOR

TUDO SOBRE
Agências e Operadoras, 
Assistência ao Viajante, 

Aviação, Hotelaria, Cruzeiros,
Parques e Locadoras

RETROSPECTIVA
Relembre os fatos que 

marcaram o setor em 2018

SUPLEMENTOS ESPECIAIS
Ceará e Visit Flórida

ENQUETES
Saiba a opinião 
de autoridades, 
empresários e executivos
do turismo

QUAIS OS RUMOS QUAIS OS RUMOS 
DO TURISMO?

INVESTIMENTOS, NOVO CENÁRIO
NA AVIAÇÃO COMERCIAL E LUGAR

NA AGENDA POLÍTICA ABREM BOAS
PERSPECTIVAS PARA O SETOR

TUDO SOBRE
Agências e Operadoras, 
Assistência ao Viajante, 

Aviação, Hotelaria, Cruzeiros,
Parques e Locadoras

RETROSPECTIVA
Relembre os fatos que 

marcaram o setor em 2018

SUPLEMENTOS ESPECIAISSUPLEMENTOS ESPECIAIS
Ceará e Visit FlóridaCeará e Visit Flórida

ENQUETESENQUETES
Saiba a opinião Saiba a opinião 
de autoridades, de autoridades, 
empresários e executivosempresários e executivos
do turismodo turismo
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IBÉRICOS 
PRAZERES

Mix de bar de 
tapas espanholas 

e tascas 
portuguesas, 

Purgatório 
oferece 

enogastronomia 
de qualidade 

Bacalhau a 
Zé do Pipo 

CL
AY
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N
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TAPAS, COMIDA 
DE TASCA, 

BONS VINHOS 
E DRINQUES: 

O PURGATÓRIO
 É AQUI

Um casal de passagem pela rua en-
tra e vai direto ao maitre, posicionado 
logo à entrada:

- Aqui tem tapas?
Diante da resposta positiva, a mulher 

comenta:
- Não falei? Aqui tem todo jeito de ser 

uma casa de tapas.
E entram e vão direto para o convi-

dativo balcão de madeira ao fundo. Balcão de ta-
pas, claro. 

Um trio de jovens garotas sansei ao meu lado 
puxa conversa enquanto toma vinho. Ao saber que 
no andar de cima há música ao vivo, e que o show 
da noite seria do craque Dom Paulinho Lima e seu 
irresistível funk/soul, pedem licença, arrebatam as 
taças e rumam escada acima.

É essa a receita do Purgatório Bar, novo ende-
reço da Vila Madalena, em São Paulo: mix de bar 
de tapas com tascas lusas, ambiente relax, bons 

Croquetas 
de jamon
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Purgatório
End.: Rua dos Pinheiros, 436, São Paulo – SP 
Instagram: @purgatorio_bar_restaurante

drinques, vinhos a preços honestos e, de quinta a 
sábado, boa música ao vivo, no intimista salão su-
perior com ares de cabarés europeus.   

Compacto, rotativo e de inspirações claramente 
ibéricas, o conceito gastronômico da casa é obra 
da chef ítalo-venezuelana Sabrina Cadetto, com 
milhagem por cozinhas de Espanha, México e Itália, 
que expõe diariamente suas cartas (o menu é rota-
tivo) escritas a giz em pequenas lousas, que os gar-
çons levam à mesa – simpático e original. Espere 
ingredientes fresquíssimos, notadamente quando o 
assunto é a cozinha do mar da chef.

Ideal para a abertura dos trabalhos, a Porção de 
Croquetes mistos traz croquetas espanholas reche-
adas com creme bechamel, presunto e alioli, croque-
tes portugueses de carne e bolinhos de bacalhau.

Dentre as entradinhas rotativas da chef, o de-
licioso Polvo à galega da chef (polvo no azeite 
com páprica doce e picante); Pica-pau, tradicio-
nal herança portuguesa de mignon com azeite, 
vinho branco, alho e folha de louro; não poderia 

faltar também a famosa Tortilla de batata (com 
ovos e cebola), e os super ibéricos Gambas (ca-
marões), aqui, à pil pil (molho à base de pimen-
tão assado e malagueta).

Entre os principais, vá direto à especialidade da 
casa: Presa ibérica (aqui, escoltada por batata e pi-
mentão frito), versão do porco preto, iguaria suína 
muitíssimo tradicional em terras de Espanha. . 

A carta de vinhos é exclusivamente dedicada a 
rótulos do Velho Mundo. Há opções interessantes 
em taças, a partir de R$ 36. O vinho da casa é o 
lusitano Flor de Crasto, tinto ou branco (R$ 157). 

“Instagramável”, a decoração do Purgatório 
exibe um legitimo traje de um toureiro na vitrine no 
salão interno, e paredes repletas de lambe-lambes 
de touradas. (CEO)

O legítimo Pica-pau luso leva mignon ao azeite e vinho branco
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D’ITALIA 

O

Simpático, aconchegante, extremo bom 
gosto na decoração minimalista e nos tijo-
los aparentes, e, muito importante, cardá-
pio de “comida de afeto”, orgulhosamente 
“trattoria “raiz”, sem deixar de ser autoral. 
Inaugurado há dois anos pelo chef restau-
rateur Gustavo Rozzino, o TonToni Trattoria 
tem que obrigatoriamente constar em listas 
de endereços a (re)descobrir na Paulicéia. 

Instalado na região dos Jardins, sua cozi-
nha é direta ao ponto: norte da Itália. Piemon-

tesa, sim, mas também com nuances da Ligúria, 
Lombardia e Toscana. Clássicos assinados pelo 

chef (que também comanda perto dali o ótimo 
franco-brazuca TonTon) com ingredientes e insu-
mos fresquíssimos.  

VER
CIBO

Papardelle al 
Ragu di Ossobuco

Olivre friteFO
TO

S:
 D

IV
U

LG
AÇ
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ON THE TABLE

+CONTEÚDO
@hands_on_magazine ON na TV onnatv.com.br

A equação aqui é o mais-mais: bons 
preços, serviço extremamente cordial 
sem excessos, menu conciso, honesto, 
bem executado. Comida simples, de trans-
parência, e a bons preços. Entre as boas 
entradinhas que abrem os trabalhos, al-
gumas opções do chef surpreendem, caso 
do imperdível petisco olive frite – tenras e 
graúdas azeitonas verdes envoltas em pernil tem-
perado e, dessa forma, empanadas. Um golaço.

Carro-chefe da casa: o tradiciona-
líssimo Pappardelle al ragu di ossobu-
co, molho pomodoro com ossobuco e 
caldo de cottura, creme de parmesão 
e tartufo. Há, no entanto, outras incur-
sões tão obrigatórias quanto, caso do 
Gnocchi tartufo nero & cogumelos, ou 
ainda do Polpettone tradizionale da 

mio nonno, que chega à mesa ciceroneado por um 
.Capellini alho & óleo que exala frescor. 

Outra essência italiana, a Cotoletta ala mila-
nesa, é pura, digamos, “ourivesaria suína”. Vale a 
pena também surfar através do cardápio al mare 
do chef. Ah, sim: no horário do almoço, o salão ao 
fundo deixa-se invadir pela luz do dia, graças ao 
teto transparente. (CEO)

Tontoni Trattoria
End.: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1537, Jardins, São Paulo – SP
Tel.: (11) 3051-4750 | www.tontoni.com.br 

Gnocchi Tartufo nero & cogumelos

Chef Gustavo Rozzino: influências do Norte da Itália

NO TONTONI, 
A EQUAÇÃO 

É: BONS 
PREÇOS, SERVIÇO 
CORDIAL E MENU 

CONCISO, 
HONESTO, BEM 

EXECUTADO
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VINICIUS LUMMERTZ
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo

AL
M

NOTÁVEISGALERIA DOS

Atual Secretário de Turismo do Estado de São 
Paulo, Vinicius Lummertz nasceu em Rio do Sul, 
Santa Catarina. É formado na Universidade Ame-
ricana de Paris em Ciências Políticas, fez cursos de 
alta gestão na Kennedy School da Harvard Uni-
versity e no IMD de Lausanne (Suíça) e concluiu 
seu A-Level em Política, Governo e Economia no 
D’Overbroeck’s College em Oxford, Inglaterra.

Foi ministro do Turismo da gestão Temer, pre-
sidente da EMBRATUR de 2015 a 2018 e secretá-
rio Nacional de Políticas de Turismo do Ministério 

do Turismo de setembro de 2012 a maio de 2015.
Preside o Conselho Nacional de Turismo, do 

qual foi também secretário executivo. Foi secre-
tário de Planejamento, Orçamento e Gestão na 
gestão do governador Luis Henrique da Silveira 
em Santa Catarina, ocupando também o cargo de 
secretário de Articulação Internacional.

Foi o criador e presidente da Empresa Estadu-
al de PPPs e Concessões de Santa Catarina, diretor 
técnico do Sebrae Nacional no Governo FHC e é au-
tor do livro “Brasil: Potência Mundial do Turismo”.






