
 
 

Programação Completa – 24 e 25/5 
 

 

24 de maio -  Painel Setorial 
 
Encontro com os representantes das principais entidades de classe do setor de Turismo e 
Hospitalidade, que trarão os desafios que cada segmento enfrentou e ainda enfrenta 
durante a pandemia e as soluções encontradas para manejar os impactos oriundos desta 
realidade. 

 
 19h - Abertura Oficial ETHOS 2021 
 

 Primeira rodada: Cenários e panoramas atuais  
 
19h15    ABAV SP - Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado de São Paulo  
Adriano Pereira - Vice-Presidente de Marketing e Eventos 
 
19h30    ABIH SP - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo  
Ricardo Roman Jr. – Presidente 
 
19h45    ABEOC SP - Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Estado de São Paulo 
Márcio Guerreiro – Presidente 
 
20h00    ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
Paulo Solmucci - Presidente  
 

Segunda rodada: Perspectivas e tendências para o futuro 

 
20h20    ABAV SP - Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado de São Paulo  
Adriano Zanetti Pereira - Vice-Presidente de Marketing 
 
20h35    ABIH SP - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo  
Ricardo Roman Jr. – Presidente 
 
20h50    ABEOC SP - Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Estado de São Paulo 
Márcio Guerreiro – Presidente 
 
21h05    ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
Paulo Solmucci – Presidente 
 
21h50    Encerramento  



 
 
 

25 de maio – Trade Talks 
 
Profissionais renomados trazem cases de empresas e projetos que estão inovando para superar os 
desafios impostos pela crise pandêmica. 

 
 19h - Abertura 
 
19h05    Karen Caracio - Criadora do Digital Butler (Mordomo Digital) 
Criadora do Digital Butler, projeto vencedor do prêmio internacional Hospitality Challenge da 
Organização Mundial do Turismo (OMT). Tem experiência na área de recepção, housekeeping e 
alimentos e bebidas em hotéis renomados da cidade de São Paulo como Four Seasons, Emiliano e 
Pullman Hotels and Resorts. 
 
19h40    Daniel Galante - Diretor da GL Events Brasil 
Diretor da empresa francesa GL Events, organizador de feiras e grandes exposições internacionais em 
todo o mundo como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, campeonatos europeus e a Bienal do 
Livro. Coordenador da São Paulo Expo Exhibition e outros grandes centros de exposições. 
 
20h15    Alexandre Disaro -  CEO do Viajar de Casa 
Fotógrafo, criador startup Viajar de Casa. Mais de 2.900 viajantes já embarcaram em mais de 60 
viagens, por mais de 16 destinos e em mais de 50 roteiros únicos. Entre alguns dos roteiros estão 
Chiang Mai, França, Itália, Katmandu, Moscou, Tóquio e Uzbequistão conduzidos por guias turísticos 
em uma viagem online, ao vivo e interativa.  
 
21h10     Andressa Cabral - Head Chef do Meza Bar 
Sócia e head chef do gastrobar carioca Meza Bar. Especialista em Design Thinking, professora, 
cozinheira, empresária e colunista da Revista Veja Rio.  Pós-graduada em Design Estratégico pelo IED 
(Istituto Europeo di Design) e formada em Gastronomia pela Alain Ducasse Formation. É especialista 
em Cozinha Preta, das heranças africanas pelo mundo e seus temperos, cores e sabores, apresentou 
o programa Sabor em Jogo no canal GNT e é Embaixadora do Turismo da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
21h50    Encerramento 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Inscreva-se gratuitamente: https://www.sympla.com.br/vi-ethos---fam-2021__1179053  
 
Você pode convidar seus colegas de trabalho e demais profissionais da sua rede de contatos para 
participar também, pois, como o evento é virtual, a participação é aberta a todos que se interessem 
por esses conteúdos, desde que realizem a inscrição. Basta transmitir a informação pra quem quiser 
e sugerir que sigam as redes sociais do evento.  
 
Lembre-se de que a participação para alunos da FAM é obrigatória e pode contar como horas 
complementares (3 horas para cada dia participado). 
 
E se você ainda não está acompanhando a gente  nas redes sociais, não perca mais tempo, vai lá: 
Instagram: @ethos.fam 
Facebook: Ethos Fam 
 
 
 
A gente se vê lá! 

https://www.sympla.com.br/vi-ethos---fam-2021__1179053

