O QUE É O
INSTITUTO VIVEJAR
O Instituto Vivejar é uma spin-off resultante
da experiência de duas empresas:
Vivejar - especializada em turismo responsável
e comunitário no Brasil.
+
Inverted America - agência de viagens e
consultoria especializada em promoção do
turismo responsável para a América do Sul.

POR QUE
INSTITUTO
VIVEJAR

Nossa experiência profissional passa por
todas as instâncias de governança do
turismo, incluindo iniciativas pública e
privada, associações e terceiro setor,
assim como a ponta da operação. Já
atuamos nas 5 regiões brasileiras e nos
mais diversos segmentos turísticos.
Esta caminhada de mais de 01 década é
reconhecida dentro e fora do país com
convites para apresentações no Brasil e
outros países da América Latina, América
do Norte e Europa, além premiações e
certificados que chancelam os resultados
alcançados em nossos projetos.

POR QUE
INSTITUTO
VIVEJAR

Esta trajetória nos dá a certeza de que
um novo turismo, mais justo e inclusivo,
se dará com o fomento comercial do
destino.
O Instituto Vivejar quer desenvolver
pontes entre todos aqueles que estão
envolvidos na atividade turística e este
é o desafio que te convidamos a assumir
conosco.

O QUE
FAZEMOS

O turismo é uma estratégia eficiente
para mudar a realidade de destinos.
Nosso objetivo é acelerar esta a
mudança fomentando a inovação em
parceria com governos, destinos,
empresas, associações e com o próprio
turista.
Acreditamos que o turismo responsável
faz sentido do ponto de vista econômico
e comercial para o desenvolvimento do
destino.
Para isso, o Instituto Vivejar
atua em 3 grandes frentes:

QUALIFICAÇÃO PARA O

ARTICULAÇÃO E

ESTRUTURAÇÃO DE

TURISMO RESPONSÁVEL

ENGAJAMENTO DE

DESTINOS E PRODUTOS

investimos em educação em
seus mais diversos
formatos para te mostrar
que turismo responsável
vale a pena: cursos,
workshops, seminários,
encontros de
sensibilização e
publicações técnicas e
acadêmicas.

STAKEHOLDERS
em uma atividade complexa e
repleta de peculiaridades,
o turismo só é responsável
se todos saem ganhando.
Investimos em advocacy para
que a atividade passe de
negócio à projeto de um
destino.

o mercado demanda
sustentabilidade. É hora
de reformatar o turismo
brasileiro - um novo
mindset é urgente e o
mercado precisa de um
redesenho sustentável que
seja financeiramente
atrativo.

O QUE FAZEMOS

QUEM SOMOS
MARIANNE COSTA
Fundadora e CEO da Vivejar, uma operadora brasileira focada em
experiências turísticas transformadoras e responsáveis. Em 2018, a
Vivejar foi reconhecida pelos principais prêmios de turismo
sustentável do Brasil.
Fundadora da Raízes Desenvolvimento Sustentável, uma consultoria
nacionalmente reconhecida e premiada pelos seus projetos de
desenvolvimento local.
Conselheira do Sistema B Brasil, presidente e fundadora do Coletivo
Muda pelo Turismo Responsável, atua ativamente na articulação e
advocacy para o turismo que gera renda e inclusão, preserva a natureza
e transforma vidas.
Fellow dos programas Women Change Maker e Vital Voices, atua como
consultora, instrutora e palestrante em todas as regiões do Brasil.
Pós graduada em Gestão de Projetos e Inovação Social, apaixonada pelo
empoderamento feminino e empreendedorismo social e mãe orgulhosa da
Maria Luiza.

QUEM SOMOS
GUSTAVO PINTO
Mestre em Turismo Responsável pela Manchester Metropolitan
University (Reino Unido).
Fundador da Inverted America, agência de viagens e consultoria para
o turismo responsável na América do Sul.
Conselheiro para turismo responsável da WTM Latin America.
Membro fundador da Muda! Coletivo Brasileiro para o Turismo
Responsável. Membro do Centro Internacional de Turismo Responsável
(ICRT) e do ICRT Brasil.
Especialista em Gestão de Projetos Sociais - PMD Pro.
Atua como consultor em planejamento e comercialização em turismo há
10 anos para instituições como Ministério do Turismo, SEBRAE
Nacional e Secretarias Estaduais de Turismo. Gestor Operacional da
Pousada Uacari / Instituto Mamirauá entre 2013 e 2014.

QUEM SOMOS
ANA ROSA PROENÇA
Amazonense. Mestra em Turismo pela Universidade de São Paulo. Bacharela em
Turismo pela Universidade do Estado do Amazonas.
Consultora do Instituto Vivejar, organização sem fins lucrativos que atende
às necessidades de desenvolvimento do turismo comunitário e responsável em
todo o Brasil.
Pesquisadora nos grupos de estudo: Centro de Estudos de Turismo e
Desenvolvimento Social/USP e Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cultura
Amazônica/UEA.
Atualmente, estou junto a gestão de um projeto para superar as dificuldades
socioeconômicas, causadas pela pandemia do Covid-19, em uma aldeia Mehinako
no Parque Indígena do Xingu (MT).
Acredito no turismo responsável como ferramenta de melhoria de vida para as
diferentes comunidades que são o tom, a pluralidade e a riqueza do nosso
"Brasil profundo e real", relembrando Ariano Suassuna.

ENTRE EM CONTATO
INSTITUTO@VIVEJAR.COM.BR

