Sala Negócios do Congresso Abav c
ontará com sete palestras e um painel
O Congresso Abav de Turismo, âncora da Vila do Saber – espaço da 43ª Abav Expo Internacional de
Turismo dedicado ao conhecimento – apresentará uma programação criteriosamente definida, com temas de
notória atualidade para a universo das agências de viagens e demais players da cadeia turística. A grade do
congresso conta com 29 palestras confirmadas, seis painéis, duas sessões plenárias e um espetáculo,
distribuídos pelos três dias do evento, que este ano acontece de 24 a 26 deste mês.
Com capacidade para 80 participantes, a Sala Negócios contará com três dias de programação ininterrupta
enquanto a feira estiver aberta. Serão sete palestras e um painel atendendo aos mais variados temas.
A programação será aberta às 14h da quinta-feira, dia 24, com a palestra “Mercado de Incentivos”, apresentada
pela especialista Clarissa Erbella, diretora comercial da Accentiv Mimética. Logo na sequência, das 15h30 às
17h, o debate será sobre “Pós Venda – Como Trabalhar Sua Próxima Venda”, proferida por Mário Rodrigues,
diretor da IBVendas.
Na sexta-feira, dia 25, as atividades na Sala Negócios começam às 12h30, com o painel intitulado “O que é NDC
(New Distribution Capability) e o impacto nas viagens”, sob a condução do gerente regional para as Américas na
implementação do NDC, Antonio Carlos Carbone (Iata), com mediação do vice-presidente administrativo da Abav
Nacional e presidente da Copastur, Edmar Bull, e a participação de Cláudio Roberto dos Anjos (GOL), Alexander
Thomas Comber (American Airlines), Elói D´Ávila de Oliveira (Flytour), Marcelo Sanovicz (Rextur/Advance) e Luís
Vabo(Reserve) como debatedores.
Das 14h às 15h30, acontecerá a palestra “A Agência de Viagens como Canal de Distribuição”, com
apresentação do diretor executivo da AirTKT e expert em consolidação de bilhetes aéreos, Cássio Oliveira.
Das 15h30 às 17h, a sala recebe a palestra “Conceito, Diferenças e Oportunidades no Segmento de Resorts”,
conduzida pelo dirigente da Resorts Brasil – Associação Brasileira de Resorts, João Bueno.
Diferentemente das última edições, o evento neste ano será exclusivo para profissionais do setor. Com isso, a
programação do sábado, dia 26, foi especialmente planejada para atender aos agentes de viagens que não
puderem visitar a feira na quinta e sexta-feira. Das 12h30 às 14h, o Turismo LGBT será tema de palestra
ministrada pela presidente da Abrat-GLS e integrante do Conselho de Diretoria da International Gay & Lesbian
Travel Association (IGLTA), Marta Dalla Chiesa, que irá discorrer sobre entendimento, atendimento e
oportunidades de negócios.
Das 14h às 15h30, será apresentada a palestra “Sustentabilidade em Viagens”, com a condução de Marcello
Dias (Grupo de sustentabilidade da FI) e Aline Barbosa (consultora de sustentabilidade da Companhia Ultragaz).
A palestra “Nicho ou Generalista?” finaliza a programação da sala, das 15h30 às 17h. O debate terá o comando
de Roberta Sogayar, da Universidade Anhembi Morumbi, com mestrado em Administração de Parques, Turismo
e Lazer pela Western Illinois University. Roberta abordará a definição do negócio da agência e as oportunidades
do mercado.
Negócios, Conhecimento e Relacionamento constituem os três pilares do evento e dão nome às salas da Vila do
Saber.Completam o espaço as salas Destino e Plenárias, que também serão palco de apresentações relevantes
para o público visitante.
O agrupamento temático das palestras nas salas foi uma forma de racionalizar e facilitar a mobilidade dos
profissionais do turismo presentes ao evento. A definição dos temas das palestras deu-se mediante sondagens
feitas junto aos associados da Abav e também com base em manifestações do trade sobre conteúdos e
enfoques considerados pertinentes e oportunos.

O credenciamento para a feira e o congresso pode ser feito, simultaneamente, no site www.abavexpo.com.br.
Quem já se cadastrou como visitante pode usar o mesmo login e senha para garantir também a vaga nas
atividades do congresso. A programação completa pode ser acessada em abavexpo.com.
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