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Capa Festuris Gramado
Foto Panorama do Turismo

Trajetória de sucesso e realizações
 Chegamos na 30ª edição do Festuris bastante felizes e com sensação 
do dever cumprido até esta etapa, mas nunca dever concluído. Porque nós 
temos sempre a vontade de olhar para frente. Claro que se olharmos pelo
retrovisor do tempo, vemos o legado que deixamos para Gramado, para a
Serra Gaúcha, para o turismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Somos
conscientes da nossa contribuição dentro da indústria turística enquanto uma 
ferramenta de negócios que conseguimos criar 30 anos atrás. 
 Quando Silvia Zorzanello e eu criamos o Festuris por sugestão de um 
amigo nosso jornalista, nós o criamos com a ideia de reposicionar o Rio Grande 
do Sul no mapa turístico e de profissionalizar o turismo de Gramado, Canela, 
da Região das Hortênsias, que começava a despontar de forma crescente em 
nível nacional. E o Festuris nasceu no momento certo, na hora certa, porque 
havia uma carência em relação ao turismo do mercado brasileiro, uma carência 
em olhar para o sul do Brasil.
 Então, chegamos no momento certo, com um trabalho muito sério e 
fomos muito ambiciosas e audaciosas. Desde o início, Silvia e eu miramos o 
mundo e não nos contentamos em fazer um evento e olhar só ao nosso
entorno. Já nas primeiras edições a gente começou a participar de feiras
internacionais, pois queríamos ser uma referência internacional. Então, quando 
se olha pra trás, nos sentimos orgulhosos por ter alcançado os objetivos
propostos, por nunca ter pensado pequeno.
 Sempre com muita humildade, fomos ouvindo as pessoas, o trade.
Buscamos conhecimento, mas também tínhamos a ambição de deixar esse 
legado. E hoje, quando eu paro pra olhar tudo o que aconteceu, eu até me

surpreendo, porque fomos além. 
E o que mais me deixa feliz
nisso tudo é que embora a
sucessão tenha ocorrido por
força do destino, por a Silvia 
não estar mais comigo pra fazer 
aquilo que a gente desejou, que 
foi trazer os nossos filhos pra 
dentro da empresa, e eu sou 
muito grata e muito feliz pois 
mesmo sozinha consegui fazer 
com que eles viessem pra
dentro do que a gente criou e 
eles entendessem o trabalho 
que fazemos, vislumbrando um 
futuro em cima disso.
 Então, eu acho que isso 
é a grande satisfação do
conjunto. Pois sabemos que o 
evento está apenas no
começo, afinal já existe a
segunda geração trabalhando 
a continuidade dele e de tantos 
outros eventos. Já existe
também uma preocupação da
segunda geração em fazer com 
que os seus filhos, nossos
netos, estejam aqui dentro e 
sintam e vivam a empresa. 
Existe um envolvimento familiar 
aqui dentro.
 Sou uma pessoa muito 
feliz com tudo isso. Uma
empresária que se sente apenas 
no começo da realização, pois 
eu acho que tenho ainda
muito pra contribuir com o
Marcus e o Eduardo nessa
caminhada deles. O fato de
poder passar o meu
conhecimento e as minhas
experiências somadas com o
conhecimento deles, a garra e 
determinação da juventude, isso 
me realiza como pessoa, como 
empresária, como mulher, como 
mãe. Fui uma pessoa abençoada 
quando escolhi trabalhar numa 
área que eu sempre gostei e me 
sinto eternamente agradecida 
por ter encontrado a Silvia
nessa jornada.

Marta Rossi
Diretora | Festuris Gramado

Marta, na 
coletiva 
com a 
imprensa.
Abaixo, a 
logomarca
criada para 
o Ano 30
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o sucesso 
renovado
 Na marca dos seus trinta anos, o
Festuris Gramado – Feira
Internacional de Turismo – nesse 
ano, realizado entre os dias 8 e 11 agora 
de novembro – comprova: quando a
receita é boa, o sucesso sempre se
renova. Pois os diretores desse
tradicionalíssimo evento do calendário 
turístico brasileiro, Marta Rossi, Eduardo 
Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi,
conhecem bem a receita. Nela, juntam 
generosas doses de ousadia,
competência, tenacidade, inovação,
profissionalismo, empatia, amizade,
planejamento, carinho, entre outros 
ingredientes.
 Realizada no Palácio dos
Festivais, emblemático espaço da cidade 
gaúcha de Gramado, a solenidade de 
abertura do Festuris 30 Anos reuniu 
as principais lideranças e autoridades do 
setor, entre elas os ministros do Turismo 
do Brasil e do Uruguai, respectivamente, 
Vinícius Lummertz e Lilian Kechichian. 
E teve como fio condutor o componente 
emoção – desde o início, com
manifestações regionalistas no momento 
do Hino Nacional, nas homenagens
prestadas e recebida, até a fala de Marta 
Rossi, lembrando do princípio de tudo, 
com a amiga e sócia Sílvia
Zorzanello (prematuramente, no plano 
superior), aos dias atuais de renovação 
compartilhada com Eduardo e Marcus 
Vinícius.
 A propósito da cerimônia, outros 
oradores da noite – Alexandre Sampaio, 
Fedoca Bertolucci, Victor Hugo e Vinícius 
Lummertz; os três primeiros, presidente 
da Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação, prefeito gramadense e 
secretário de Turismo do Rio Grande do 
Sul – também salientaram a importância 
do evento, “um modelo a ser seguido”.
 Na oportunidade, Marta, Marcus 
Vinícius e Eduardo externaram
consideração com parceiros do evento, 
entregando a eles o Troféu Amigos do 
Festuris, homenagearam Guilherme 
Paulus e Valter Patriani, da CVC, e foram
agraciados pelo Fórum Nacional dos
Secretários Estaduais de Turismo com 
placa alusiva à marca dos 30 anos.
 Essa edição histórica do
Festuris Gramado enfeixou ampla 
programação técnico-acadêmica – com 
palestras, debates, painéis,
apresentação de casos passíveis de
replicação – e a elogiada feira comercial, 
essa, contabilizando a presença de mais 
de 2.000 marcas do turismo nacional e 
internacional. E ainda propiciando
lançamentos, ampliação e fortalecimento 
de network e, principalmente, o
estabelecimento de contatos focados
em novos negócios. Saiba mais em 
www.festurisgramado.com.

Regionalismo no 
momento do Hino 

Nacional. 
Troféu para os

amigos do
Festuris.

Eduardo, Marta e 
Marcus na solenidde 

de abertura.
E homenageados

pelos 30 anos
do evento pelo

Fórum dos Secretários 
de Turismo-Fornatur
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Os números
eloquentes
do Festuris
 A exemplo de edições
anteriores, o Festuris de 2018
também agrega números
expressivos. Pelos menos R$ 300 
milhões em geração de negócios 
iniciados nos contatos ocorridos 
na feira comercial. O registro final 
de participantes totaliza 15.000 
profissionais do setor, estudantes 
e mídia especializada. A área de 
exposição, com 24.000 metros 
quadrados – espaço 5% superior 
ao de 2017 –, reuniu 65 destinos 
internacionais. A programação 
técnica enfeixou 250 palestras e 
workshops. Para fazer a
cobertura do evento, foram
credenciados mais de 450
jornalistas e influenciadores
digitais do Brasil, Argentina, Chile, 
Paraguai, Uruguai, Peru,
Espanha, Portugal e Estados
Unidos. O impacto econômico na 
Região das Hortênsias chegou
a R$ 20 milhões.
 Esses resultados positivos 
do Festuris – considerado pelo 
trade a mais efetiva plataforma de 
negócios da América do Sul –
foram comemorados pelos
diretores Marta, Eduardo e Marcus 
Vinícius e convidados da coletiva 
de encerramento, a saber, Bob
Santos, secretário Nacional de 
Qualificação e Promoção do
Turismo, José Carlos Ramos de 
Almeida, secretário de Turismo de
Gramado, e João Machado,
presidente da Abav-RS. “Os
números serão corroborados por 
estudo da Universidade de Caxias 
do Sul, desenvolvido sob
coordenação do professor Maguil 
Marsilio”, salientou Marta.
 Na mesma reunião, os 
diretores do Festuris prestaram 
homenagens aos envolvidos nos 30 
anos do Futebol Festuris (Rodrigo 
Canielas, Larri Doile, Valmir Nunes, 
Jorge Espíndola e Rubens Regis), 
aos embaixadores do evento no 
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (Roberto Bacovis, 
Conceição Junkes e Jander
Barbosa) e ao executivo de
turismo Luciano Teixeira,
responsável pela participação de 
mais de 500 agentes de viagens 
na feira. Por outro lado, o trio de 
frente do evento acabou
homenageado pela Confraria dos 
Jornalistas de Turismo.
 Em tempo: O Festuris 
Gramado 2019 será realizado no 
período de 7 a 10 de novembro.

Com autoridades, na coletiva de imprensa. Homenageando o pessoal do futebol do Festuris e 
os embaixadores e recebendo o Catavento de Prata, da

Confraria dos Jornalistas de Turismo
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de muitas
inovações
 Dentro da proposta de 
oferecer inovações, de forma
permanente, a grande novidade 
desse ano foi o Meeting Festuris. 
Em uma estrutura com área de 
convivência, lounge network,
espaços temáticos e duas salas de
conteúdo, profissionais
interessados em atualização
puderam aproveitar diversos
painéis envolvendo experts em 
temas atualíssimos, como Cidades
inteligentes e experiências no 
turismo, Viagens de experiência, 
Tecnologia aplicada ao mundo do 
turismo, Turismo de
entretenimento e economia
criativa e Importância da
gastronomia na decisão
da viagem.
 Na feira comercial, no
Serra Park, o público visitante 
(perto de 15.000 pessoas) pode 
conhecer novidades em termos de 
destinos, serviços e produtos em 
inúmeros estandes e também em 
espaços temáticos. A propósito, 
entre outros, constituíram foco
especial os segmentos LGBT,
Luxury, Gastronomia, Cultural e 
Religioso, Entretenimento,
Inovação e Tecnologia, MICE
Corporativo, Business,
Sustentabilidade e Turismo
Verde e Wedding – esse, marcando 
estreia, deixou a emoção por conta 
de um casamento oficial ao vivo.
 O Festuris 2018 ainda
serviu de suporte para várias 
ações de marketing, divulgação e 
promoção. Por exemplo, Caxias do 
Sul fez o lançamento da Festa da 
Uva 2019; os envolvidos na
iniciativa apresentaram o
Caminhos de Caravaggio, roteiro 
turístico-religioso a ser liberado 
a peregrinos a partir do próximo 
ano; e os organizadores do Fórum 
Gramado de Estudos Turísticos 
falaram sobre a pioneira
experiência e adiantaram
informações e nomes de alguns 
palestrantes confirmados para a 
edição de 2019. Também houve 
autógrafos de livros, plantio de 
mudas de araucária
(homenageando Hélio Lima
Duarte) e da Árvore da Integração 
(com entrega de troféu a Gisele 
Abrahão), descerramento de fotos 
na Galeria dos Amigos, reunião 
do Fornatur, e cafés da manhã, 
almoços, jantares e festas de 
relacionamento profissional e de 
confraternização.

No alto, o Meeting Festuris. Nas outras três fotos,
apresentações da Festa da Uva de Caxias do Sul, do Caminhos de Caravaggio e do Fórum 

Gramado de Estudos Turísricos 2019
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Panorama do Turismo participou do Festuris Gramado como mídia convidada da organização do evento

Cláudio Isolani e Charles Silva

Vânia Climinácio e Franciele Zuffo

Marta Rossi e Jacob Mehl

Emerson Ferrari e Felipe Gonzalez

Festuris e seus personagens
 No eixo do slogan Turismo e negócios sempre viajam juntos, a edição 
histórica dos 30 anos do Festuris Gramado – Feira Internacional de
Turismo aconteceu entre os dias 8 e 11 agora de novembro, movimentando a 
serrana cidade gaúcha de Gramado – de modo especial, o Palácio dos Festivais, 
local da abertura, e o Serra Park Centro de Exposições, onde foi estruturada a 
feira comercial.
 Realização da empresa Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos, o 
evento teve como patrocinador a Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC. E ainda contou com importante apoio dos governos 
do Rio Grande do Sul e de Gramado, inclusive por meio de aporte de recursos – 
ou seja, o estado e o município foram anfitriões de fato e de direito.
 Nessa edição, vale assinalar, todos os estados brasileiros estiveram 
representados na feira comercial, seja através de estandes próprios ou
compartilhando o privilegiado espaço do Ministério do Turismo.
 Encontro de grandes marcas do turismo nacional e internacional, o
Festuris, porém, tem sua principal tradução nos seus personagens – alguns 
deles, entre muitos outros de semelhante quilate, estão aí ao lado.

Vista parcial da feira comercial e entrada do Espaço Luxury, um dos grandes
diferenciais do Festuris Gramado
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Vinícius Lummertz Alexandre Sampaio

Pedro Kempe Cláudia Pessôa José Osório NavesJoão Moreira

Paulo Cesar Magalhães Rodrigo Parizotto

Ivone Ferraz Valdir Walendowsky Michel Tuma Ness Jaélcio França

José Ribamar Guilherme Paulus Wilson Macedo Luciano Carneiro




