
 
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TURISMO CRIATIVO 

 
Relatório Geral 

 
DADOS GERAIS DO EVENTO 

 
Data: 07 a 10/07/2020 
Local: Plataforma Sympla Stream - Zoom 
 
Descrição do Evento: O II Seminário Internacional de Turismo Criativo foi um evento para os setores de 
turismo, economia criativa e desenvolvimento territorial com foco no estímulo à reflexão sobre a integração 
dessas áreas no aprimoramento de produtos e serviços capazes de redesenhar os cenários, os negócios, as 
pessoas e as relações. Com atenção ao momento presente, o evento promoveu o diálogo e a troca de 
aprendizagem entre as iniciativas que vêm apresentando práticas inovadoras como resposta aos desafios da 
nova configuração global. 
 
 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO EVENTO 
 
Realização: 

 Fórum de Turismo Criativo do Recife 

 Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife 
 
Apoio: 

 CEDER-CHILE 

 Chef Rapha Vasconcellos 

 CREATOUR-PT 

 EDBR – Ecstatic Dance Brasil 

 Experiências Kumé – Colômbia 

 Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano - IADH 

 La Ursa Tours 

 O Melhor de Sampa 

 Qualiconsulte 

 Rede Nacional de Turismo Criativo - RECRIA  
 
 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 
 
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA (GRATUÍTA*) 
 
* As inscrições no evento possibilitaram acesso gratuito às atividades contempladas nesta programação, 
cujo link de participação foi gerado pelo Sympla Stream e encaminhado ao e-mail dos inscritos. 
  
DIA 1 - 07/07 (Terça) 
  
10:00 - 11:30: Mesa Temática: Turismo Criativo - O que podemos aprender com experiências 
internacionais? 
Tiago Castro - CREATOUR (Portugal) 
Marisela Pilquiman (Chile) 
Larissa Almeida - RECRIA (Brasil) 
  



14:00 - 15:00: Oficina:  Sucesso do Cliente: transformando consumidores em clientes promotores da sua 
marca. 
Marília Paes - QUALICONSULTE (Brasil) 
  
DIA 2 - 08/07 (Quarta) 
  
10:00 - 11:00: Oficina: Faça você mesmo: experiências online+offline em gastronomia 
Chef Rapha Vasconcellos (Brasil) 
  
19:00 - 20:00: Mesa temática: Aprendizagens e desafios do Plano de Turismo Criativo do Recife 
Tania Zapata - IADH (Brasil) 
Ana Paula Vilaça - SETUREL (Brasil) 
Renata Gamelo - Fórum de Turismo Criativo do Recife (Brasil) 
  
DIA 3 - 09/07 (Quinta) 
  
16:00 - 17:30: Mesa temática: Criativos, Reinventar! 
Olavo Medeiros - O Melhor de Sampa (Brasil) 
Maria del Mar Vanín - Experiências Kumé (Colômbia) 
Priscilla Marques - SECULT (Brasil) 
  
19:00 - 20:00: Oficina: Como formatar uma experiência para a plataforma Airbnb 
Roderick Jordão - La Ursa Tours (Brasil) 
João Paulo - RECRIA (Brasil) 
  
 
PROGRAMAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS (PAGAS**) 
 
** As experiências online fizeram parte da programação alternativa do evento e a participação nestas 
atividades estava condicionada à capacidade de atendimento de cada anfitriã/anfitrião e ao pagamento de 
uma contribuição definida pelo mesmo. 
  
DIA 1 - 07/07 (Terça) 
  
19:00 - 21:30: Experiência: Ecstatic Dance Brasil - Dança que Leva ao Êxtase 
Anfitrião: EDBr | Ecstatic Dance Brasil 
Duração: 2h30 
Contribuição: consciente entre R$ 0 e R$ 40 - vagas limitadas 
Capacidade: 280 pessoas 
Plataforma: Sympla/Zoom + Livesets 
Reservas: bit.ly/edbrsympla 
Email: contato.ebdr@gmail.com / Telefone zap: bit.ly/edbrfaleconosco / Instagram: @ecstatcdancebrasil 
 
DIA 2 - 08/07 (Quarta) 
 
14:00 - 15:00: Experiência: Viva a Xambá! 
Anfitriões: Mari e Guitinho da Xambá (Brasil) 
Duração: 1h 
Contribuição: R$ 20,00 
Capacidade: 30 pessoas 
Plataforma: Zoom 
Reservas: Email: mari.marileide@gmail.com / Telefone: (81) 997840624 (Mari) / Instagram: @grupobongar 

mailto:mari.marileide@gmail.com


  
16:00 - 17:30:  Experiência: Redescobrindo a cerveja - uma experiência sensorial pela bebida que você 
(acha que) já conhece 
Anfitrião: Jayme - Recife Beer Tour (Brasil) 
Duração: 1h30 
Contribuição: R$ 30,00 
Capacidade: 10 pessoas 
Plataforma: Zoom 
Reservas: Email: josejaymejunior@gmail.com / Telefone: (81) 994515189 /Instagram: @brejamais 
 
 16:00 - 17:30:  Experiência: Toque de Mágica 
Anfitrião: Rapha Santacruz (Brasil) 
Duração: 1h30 
Contribuição: R$ 25,00 
Capacidade: 30 pessoas 
Plataforma: Zoom 
Reservas: Email: raphasantacruz@gmail.com / Telefone: (81) 995810033 /Instagram: @rapha_santacruz 
  
DIA 3 - 09/07 (Quinta) 
  
10:00 - 11:30: Experiência: Um xêro de Recife 
Anfitriã: Duda Carvalho - Recicultura (Brasil) 
Duração: 1h30 
Contribuição: R$ 25,00 
Capacidade: 10 pessoas 
Plataforma: Zoom 
Reservas: Email: contatorecicultura@gmail.com / Telefone: (81) 999217948 (Duda) / Instagram: 
@recicultura 
  
10:00 - 11:30: Experiência: Cozinhando Sururu com a Chef Negralinda 
Anfitriã: Chef Negralinda (Brasil) 
Duração: 1h30 
Contribuição: R$ 40,00 (opcional + R$20,00 para receber um kit com insumos em casa) 
Capacidade: 10 pessoas 
Plataforma: Sympla/Zoom 
Reservas: https://www.sympla.com.br/cozinhando-sururu-com-a-chef-negralinda__898906 
Email: chefnegralinda@gmail.com / Telefone: (81) 983669845 (Geisiane) /Instagram: @negralindaa_oficial 
  
DIA 4 - 10/07 (Sexta)  
  
19:00 - 20:00: Experiência: Aula de Frevo Online 
Anfitrião: Junior Viegas 
Duração: 1h 
Contribuição: Espontânea 
Capacidade: 100 pessoas 
Plataforma: Instagram 
Reservas: Email: studioviegaspe@gmail.com / Telefone: (81) 997331866 /Instagram: @frevoonline 
  
20:00 - 21:20: Show Musical com Isabela Moraes e Juliano Holanda 
Anfitrião: Ágora Sonora 
Duração: 1h20 
Contribuição: R$ 20,00 

mailto:josejaymejunior@gmail.com
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Capacidade: 100 pessoas 
Plataforma: Zoom 
Reservas: Email: agorasonorape@gmail.com / Telefone: (81) 999973164 /Instagram: @agorasonora 
  
 

MATERIAL DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO (Backdrop e Cards) 
 
BANNER DE DIVULGAÇÃO: 
 
 

 
 
 

PÁGINA DO EVENTO NO SYMPLA: 
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CARDS DE DIVULGAÇÃO NO INSTAGRAM DO EVENTO: 
 
 

   
 

     
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

  
  

IMAGENS DO EVENTO 
 
MESAS TEMÁTICAS: 
 

  



 

  
 

  
 
 
OFICINAS: 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



EXPERIÊNCIAS: 
 

  
 

   
 
     
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO 
 
Número de visualizações da página do evento: 5.487 
 
Total de horas das atividades gratuitas: 9h12min 
 
Número de inscrições realizadas: 965 
 
Média de audiência: 91 expectadores por atividade 
 
Número máximo de audiência registrado: 152 expectadores (mesa temática do dia 07.07) 



 
Número mínimo de audiência registrado: 49 expectadores (oficina do dia 09.07) 
 
Fluxo de inscrições por período: 
 

  
 
 

BALANÇO DAS EXPERIÊNCIAS ONLINE OFERECIDAS 
 
Foram oferecidas 08 experiências criativas virtuais durante a programação do II Seminário Internacional de 
Turismo Criativo, sendo 07 pernambucanas e 01 nacional com sede no Rio de Janeiro. 
 
Segue abaixo o Balanço das Experiências: 
 
Ecstatic Dance Brasil - Dança que Leva ao Êxtase 
38 inscritos com contribuições financeiras conscientes e aumento das visualizações da página em 169 
pessoas. 
 
Viva a Xambá! 
17 inscritos pagando o valor de R$ 20,00 
 
Toque de Mágica 
10 inscritos pagando o valor de R$ 25,00 
 
Redescobrindo a cerveja - uma experiência sensorial pela bebida que você (acha que) já conhece 
Cancelada. 
 
Um Xêro de Recife 
07 inscritos pagando o valor de R$ 25,00 
 
Cozinhando com a Chef Negralinda (Sururu) 
05 inscritos pagando o valor de R$ 40,00 + 3 kits de insumos vendidos por R$20,00 cada. 
 
 
Aula de Frevo Online (atividade gratuita realizada na página do anfitrião @frevoonline) 
Audiência média de 30 pessoas durante a experiência e aumento do número de seguidores da página do 
anfitrião. 
 
Show Musical de Juliano Holanda e Isabela Moraes 
Anfitrião da experiência: Ágora Sonora 
58 inscritos pagando o valor de R$ 20,00 
 



Avaliação Geral: 
 
Além da movimentação econômica (R$ 2.185,00 para as atividades pernambucanas - a carioca não informou 
o total arrecadado) num período em que os empreendedores buscam alternativas às dificuldades causadas 
pela pandemia do COVID-19, houve ganhos imensuráveis em termos de network, aumento da visibilidade 
das experiências e até a criação e aprimoramento de produtos criativos. Duas das atividades foram 
formatadas para o evento e continuarão a ser ofertadas: “Viva a Xambá!” e “Cozinhando com a Chef 
Negralinda”. Duas outras fazem parte das que vêm sendo aprimoradas com o apoio da equipe da Gerência 
Geral de Inovação Turística da Seturel e puderam ser mais uma vez testadas e aperfeiçoadas: “Um Xêro de 
Recife” e “Redescobrindo a cerveja - uma experiência sensorial pela bebida que você (acha que) já conhece”. 
 
Esta última foi cancelada por falta de público. Apesar da sua não realização, o empreendedor ofertante 
julgou a parceria válida, pois possibilitou aumento da visibilidade do seu trabalho, graças à divulgação da sua 
página e à veiculação de propaganda da sua experiência nos canais de comunicação do evento e serviu como 
teste para que ele constatasse que não vale à pena oferecer experiências com degustação de cerveja no 
turno da tarde, já que o horário provavelmente foi determinante para a falta de procura. O anfitrião relatou 
ainda que o Seminário proporcionou a ampliação de sua rede de relacionamentos e resultou numa parceria 
profissional com o chef Rapha Vasconcellos, que ministrou uma oficina no evento. 
 
 

REPERCUSSÃO MIDIÁTICA 
 
 
https://visit.recife.br/acontece/ii-seminario-internacional-turismo-criativo-2020-2/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://visit.recife.br/acontece/ii-seminario-internacional-turismo-criativo-2020-2/


https://www.socialismocriativo.com.br/ii-seminario-internacional-de-turismo-criativo-abre-mais-dois-
lotes-para-inscricoes/ 
 

 
 
 
http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/03/07/2020/recife-sediara-virtualmente-o-ii-seminario-
internacional-de-turismo-criativo 

 
 
 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/07/recife-sedia-virtualmente-2-
seminario-internacional-de-turismo-criati.html  
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http://agendaculturaldorecife.blogspot.com/2020/07/comeca-nesta-terca-feira-07-o-ii.html 
 

 
 
 
TV GLOBO - Bom Dia Pernambuco 07.07.2020 
 

 
 
 

 
 

http://agendaculturaldorecife.blogspot.com/2020/07/comeca-nesta-terca-feira-07-o-ii.html


REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS (DADOS COLETADOS EM 14/07/2020) 
 
 

   
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 
 
 

AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO 
 
Avaliação realizada pelo Grupo de Trabalho do Fórum de Turismo Criativo do Recife que foi responsável pela 
organização do evento, assim como pela Gerência Geral de Inovação Turística da Secretaria de Turismo, 
Esportes e Lazer do Recife. 
 

Pontos positivos Pontos a melhorar Sugestões 

- Boa interação do público no 
chat do Zoom; 
- Possibilidade de gravar 
conteúdos e disponibilizar depois 
aos participantes; 
- Programação rica, diversa e 
empolgante; 
- Grande adesão de participantes 
de diversos estados do país; 
- Destaque para a comunicação e 
o trabalho de mestre de 
cerimônia realizado por Leilane; 
- Aumento no número de 
seguidores no perfil 
@orecifecriativo; 
- O Instagram do evento 
conseguiu atingir bons resultados 
de comunicação e interação; 
- Playlist que antecedia as 
atividades e sua disponibilização 
no Instagram do 
@orecifecriativo; 

- Acesso complexo ao Sympla 
para entrar no evento; 
- Falta de dados estatísticos 
referentes ao acesso dos 
participantes durante o evento; 
- Evasão do público ao longo das 
atividades do evento; 
- Falta de alinhamento na Mesa 
Temática do Plano de Turismo 
Criativo, que acabou não 
cumprindo o propósito 
estabelecido pela comissão de 
programação; 
- Baixa adesão do público ao 
evento em relação ao número de 
inscritos (cerca de 10% de 
participação); 
- Ausência de atividades (mesas e 
oficinas) sobre plataformas 
tecnológicas para atrair um 
público maior; 
- Pouca inovação no formato de 
realização do evento; 

- Ter começado o evento com a 
experiência cervejeira de Jayme 
ou com a oficina de Frevo; 
- Promover uma oficina de 
produtos criativos; 
- Pensar em como aumentar a 
interação com o público nos 
próximos eventos online; 
- Cobrar taxa de inscrição nos 
próximos eventos no intuito de 
garantir a participação mais 
efetiva do público e melhorar a 
interação nas outras atividades 
(subsidiar as experiências com 
esse recurso); 
- Aumentar o cuidado com o 
propósito de cada mesa e das 
experiências (criar documento 
que oriente todas as comissões); 
- Incorporar as experiências na 
mesma plataforma do evento 
para melhorar o controle da 
comissão organizadora;  



- Lotes de inscrições esgotados 
rapidamente (todos em menos 
de 24h); 
- Visibilidade do Fórum de 
Turismo Criativo e da cidade de 
Recife na vanguarda do turismo 
criativo; 
- Realização de um evento de 
porte internacional sem custo; 
- Conexão da internet dos 
palestrantes e oficineiros estável. 

- Baixa interatividade nas oficinas 
por conta da plataforma e da 
quantidade de participantes (a 
interação ocorria apenas no 
chat); 
- O horário da experiência 
cervejeira de Jayme não foi 
adequado ao interesse do 
público; 
- Conflito de percepções entre 
oficinas e experiências (o público 
não conseguiu diferenciá-las); 
- O tempo dedicado para 
comunicação no Instagram foi 
muito baixo (apenas 30 dias); 
- A oficina do Airbnb foi muito 
específica, deveria ser mais 
abrangente; 
- A experiência da Ecstase Dance 
Brasil foi pouco interativa e não 
atendeu às expectativas; 
 
 

- Dividir as oficinas em mais de 
um momento e estimular as 
atividades práticas entre os 
participantes; 
- Manter os dois formatos (online 
e presencial) nos próximos 
eventos; 
- Oferecer mais oficinas para 
distribuir melhor os 
participantes; 
- Investir em outros canais e 
plataformas digitais para 
comunicar o evento;  
- Abordar temas mais 
representativos (gênero, 
profissionais negros, etc.); 
- Reservar vagas para os últimos 
dias de evento; 
- Organizar um evento de 
marketing de digital para turismo 
criativo. 
 
 
 

   

   
 


