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INTRODUÇÃO

Se você ainda está na dúvida sobre investir ou não na sua vinda a Florianópolis 

para participar do RD Summit, esse guia com certeza poderá dar um 

empurrãozinho positivo na sua decisão. Se você já comprou seu ingresso e 

agora precisa se planejar para aproveitar ao máximo essa experiência, a leitura 

também será importante! Esse Guia compila de forma simples e direta todas as 

informações úteis que você precisa saber sobre passagens, hospedagem, 

transporte, alimentação e opções de lazer na Ilha da Magia. Bom proveito e 

esperamos encontrar você em breve! 
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Insira sua 
marca 

Como chegar
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A Apino, agência de turismo parceira da RD em Florianópolis, fez 

uma seleção especial de voos e hospedagens para o RD Summit! 

Se você quer curtir a viagem sem se preocupar, com certeza é uma 

excelente opção. Acesse a página especial do RD Summit no site 

da Apino. 

Dica
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http://academy.apino.com.br/rd-summit-2017
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Como chegar
Voando

Florianópolis possui apenas um aeroporto que, apesar de ser chamado de 

Aeroporto Internacional Hercílio Luz, é bem pequenino. A principal 

vantagem de chegar até Floripa de avião, além é claro da rapidez e conforto 

da viagem, é a vista que você terá pela janelinha. O cenário é 

absolutamente deslumbrante e costuma tirar suspiros de todos os 

passageiros. Dê uma conferida no vídeo (encontrado no YouTube) para ter 

um gostinho do que é essa vista! 

Para encontrar as passagens mais baratas, seguem algumas dicas que 

você pode usar em qualquer viagem aérea que pretenda fazer: 4

https://www.youtube.com/watch?v=_WKNh1YCGZg


Alguns sites são excelentes para fazer pesquisas de passagens aéreas pois 

mostram a comparação dos preços dos voos entre diferentes companhias e 

até mesmo em diferentes datas e horários ao longo de um período 

determinado. Alguns dos mais conhecidos e confiáveis são o Decolar.com, 

Submarino Viagens, Skyscanner e o Google Flights. Porém, como ninguém 

vive só de amor, esses sites costumam aplicar taxas quando a compra é feita 

diretamente ali. A melhor forma de escapar das taxas é ir comprar suas 

passagens diretamente no site da companhia aérea depois de realizar a 

pesquisa e escolher a melhor opção. 

Use comparadores de preço, mas compre 

direto na companhia aérea
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http://www.decolar.com/
http://www.submarinoviagens.com.br/index.aspx
http://skyscanner.com.br
https://www.google.com.br/flights/
https://www.google.com.br/flights/
https://www.google.com.br/flights/


Costuma fazer compras no cartão de crédito, acumula pontos em cartões de 

fidelidade ou é um passageiro frequente de alguma companhia aérea? Você 

pode ter milhas (ou pontos para trocar por milhas) que nem se lembra mais! Se 

depois da checagem você perceber que não tem milhas o suficiente para usar, 

ainda pode comprar suas passagens usando milhas que outra pessoa não quer 

mais. O que? Sim, a Max Milhas comercializa passagens muitas vezes abaixo 

do preço das companhias aéreas por fazer a ponte entre quem quer vender 

milhas e quem quer comprar passagens. Vale a pena conferir!

Lembre-se das suas milhas esquecidas ou use 
as milhas de outra pessoa
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http://maxmilhas.com.br/busca-passagens-aereas


As passagens de avião são geralmente mais caras quando pesquisadas 

durante o horário comercial. Isso acontece simplesmente pela lei da oferta e 

procura! Nos horários em que mais pessoas estão buscando passagens, elas 

ficam mais caras, quando a demanda diminui, os preços podem cair junto. 

Tente pesquisar no fim da noite ou nas primeiras horas da madrugada, 

provavelmente vai encontrar ofertas mais interessantes para a maioria dos 

itinerários!

Evite o horário comercial nas suas pesquisas
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marca 

Como chegar
Por terra

Florianópolis está localizada no meio do Oceano Atlântico, na linda Ilha de 

Santa Catarina. Apesar de sua proximidade com o continente, o acesso 

terrestre à Ilha se dá apenas por duas pontes chamadas Ponte Pedro Ivo e 

Ponte Colombo Salles. Infelizmente, a famosa Ponte Hercílio Luz, (aquela 

que parece a Golden Gate Bridge), está desativada há muitos anos, mas 

não deixa de ser impressionante. Se você resolver vir à Florianópolis de 

carro, passará ao lado do maior cartão postal da cidade logo na entrada! 

A viagem de carro pode ser longa dependendo da sua região de origem, 

portanto é importante fazer as contas e refletir se pegar a estrada é a 

melhor opção. 8



Curitiba: 302 Km                        Aproximadamente 4h de carro

Porto Alegre: 457 Km               Aproximadamente 5h de carro

São Paulo: 698 Km                   Aproximadamente 9h de carro

Rio de Janeiro: 1.132 Km        Aproximadamente 14h de carro

Belo Horizonte: 1.285 Km       Aproximadamente 16h de carro

Distâncias
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Algumas empresas de ônibus fazem a ligação das principais capitais do 

Sul e Sudeste a Florianópolis com viagens regulares. O melhor portal 

online para encontrar e comparar as opções disponíveis é o Click Bus. 

Você pode parcelar as passagens em até 12x e, se o objetivo é 

economizar o máximo, a viagem de ônibus pode sair mais barata do que 

as passagens de avião!

De ônibus
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https://www.clickbus.com.br/
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Se você gosta de praticidade e quer se deslocar com rapidez do hotel para o evento 

e do evento para o hotel, a melhor alternativa é escolher uma hospedagem no 

Centro da cidade mesmo. Existem muitas opções próximas:

No Centro, próximo ao local do evento

Centro

Hotéis: Os mais 

próximos no 

Booking.com

Imóveis de temporada: 

Lista no Airbnb

Hostels: Encontre no 

Hostelworld
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https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=21&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro&ac_position=0&ss_short=&dest_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&dest_type=region&place_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&place_id_lat=-27.6019931&place_id_lon=-48.5521334&place_types=street_address&search_pageview_id=591b863726d702a8&search_selected=true&search_pageview_id=591b863726d702a8&ac_suggestion_list_length=0&ac_suggestion_theme_list_length=1&map=1#map_opened
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=21&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro&ac_position=0&ss_short=&dest_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&dest_type=region&place_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&place_id_lat=-27.6019931&place_id_lon=-48.5521334&place_types=street_address&search_pageview_id=591b863726d702a8&search_selected=true&search_pageview_id=591b863726d702a8&ac_suggestion_list_length=0&ac_suggestion_theme_list_length=1&map=1#map_opened
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=21&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro&ac_position=0&ss_short=&dest_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&dest_type=region&place_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&place_id_lat=-27.6019931&place_id_lon=-48.5521334&place_types=street_address&search_pageview_id=591b863726d702a8&search_selected=true&search_pageview_id=591b863726d702a8&ac_suggestion_list_length=0&ac_suggestion_theme_list_length=1&map=1#map_opened
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=21&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro&ac_position=0&ss_short=&dest_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&dest_type=region&place_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&place_id_lat=-27.6019931&place_id_lon=-48.5521334&place_types=street_address&search_pageview_id=591b863726d702a8&search_selected=true&search_pageview_id=591b863726d702a8&ac_suggestion_list_length=0&ac_suggestion_theme_list_length=1&map=1#map_opened
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=21&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro&ac_position=0&ss_short=&dest_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&dest_type=region&place_id=ChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8&place_id_lat=-27.6019931&place_id_lon=-48.5521334&place_types=street_address&search_pageview_id=591b863726d702a8&search_selected=true&search_pageview_id=591b863726d702a8&ac_suggestion_list_length=0&ac_suggestion_theme_list_length=1&map=1#map_opened
https://www.airbnb.com.br/s/Florian%C3%B3polis--SC/homes?allow_override%5B%5D=&checkin=2017-10-18&checkout=2017-10-22&ne_lat=-27.584441455410225&ne_lng=-48.544111805291664&room_types%5B%5D=Entire%20home%2Fapt&search_by_map=true&sw_lat=-27.603268861664066&sw_lng=-48.5620933345275&zoom=15&s_tag=b4GAHAlW
https://www.airbnb.com.br/s/Florian%C3%B3polis--SC/homes?allow_override%5B%5D=&checkin=2017-10-18&checkout=2017-10-22&ne_lat=-27.584441455410225&ne_lng=-48.544111805291664&room_types%5B%5D=Entire%20home%2Fapt&search_by_map=true&sw_lat=-27.603268861664066&sw_lng=-48.5620933345275&zoom=15&s_tag=b4GAHAlW
http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Florianopolis%2C+Brazil&country=Brazil&city=Florianopolis&date_from=2017-10-18&date_to=2017-10-22&number_of_guests=1&display=map
http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Florianopolis%2C+Brazil&country=Brazil&city=Florianopolis&date_from=2017-10-18&date_to=2017-10-22&number_of_guests=1&display=map
http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Florianopolis%2C+Brazil&country=Brazil&city=Florianopolis&date_from=2017-10-18&date_to=2017-10-22&number_of_guests=1&display=map


Se você não se importa em ter um pouco mais de trabalho para ir e voltar do evento, 

também pode procurar opções de hospedagem mais próximas aos principais 

pontos turísticos e aproveitar as horas vagas para passear! As melhores 

localizações devido à facilidade de transporte e à proximidade do centro são o 

Leste e o Sul da Ilha. Entenda melhor os atrativos e saiba como localizar cada 

região da Ilha aqui. Veja os mapas com opções disponíveis nas regiões Leste e Sul 

da Ilha:

Mais perto dos pontos de turismo e lazer
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http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias


Leste da Ilha

Hotéis: Os mais recomendados no 

Booking.com

Imóveis de temporada: Lista no Airbnb

Hostels: Encontre no Hostelworld

Sul da Ilha

Hotéis: Os mais recomendados no 

Booking.com

Imóveis de temporada: Lista no Airbnb

Hostels: Encontre no Hostelworld/ 14

https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D21%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmap%3D1%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bplace_id%3DChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8%3Bplace_id_lat%3D-27.6019931%3Bplace_id_lon%3D-48.5521334%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Dregion%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dindex%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%26%3B&ss=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&ssne_untouched=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&ss_raw=lagoa+da+&ac_position=0&ac_langcode=xb&dest_id=4931&dest_type=district&search_pageview_id=adca864669570160&search_selected=true&search_pageview_id=adca864669570160&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&map_srk=1#map_closed
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D21%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmap%3D1%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bplace_id%3DChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8%3Bplace_id_lat%3D-27.6019931%3Bplace_id_lon%3D-48.5521334%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Dregion%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dindex%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%26%3B&ss=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&ssne_untouched=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&ss_raw=lagoa+da+&ac_position=0&ac_langcode=xb&dest_id=4931&dest_type=district&search_pageview_id=adca864669570160&search_selected=true&search_pageview_id=adca864669570160&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&map_srk=1#map_closed
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D21%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmap%3D1%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bplace_id%3DChIJPygjbC84J5URhu8EvBGoil8%3Bplace_id_lat%3D-27.6019931%3Bplace_id_lon%3D-48.5521334%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Dregion%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dindex%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%26%3B&ss=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&ssne_untouched=Av.+Gov.+Gustavo+Richard%2C+850+-+Centro%2C+Florian%C3%B3polis+-+SC%2C+Brasil&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&ss_raw=lagoa+da+&ac_position=0&ac_langcode=xb&dest_id=4931&dest_type=district&search_pageview_id=adca864669570160&search_selected=true&search_pageview_id=adca864669570160&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&map_srk=1#map_closed
https://www.airbnb.com.br/s/Florian%C3%B3polis--SC/homes?allow_override%5B%5D=&checkin=2017-10-18&checkout=2017-10-22&ne_lat=-27.57119851509614&ne_lng=-48.41379936251212&room_types%5B%5D=Entire%20home%2Fapt&search_by_map=true&sw_lat=-27.639045737808466&sw_lng=-48.48572547945548&zoom=13&s_tag=wTaxmeaK
http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Florianopolis%2C+Brazil&country=Brazil&city=Florianopolis&date_from=2017-10-18&date_to=2017-10-22&number_of_guests=1&display=map
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D22%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D4931%3Bdest_type%3Ddistrict%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Ddistrict%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsb_travel_purpose%3Dbusiness%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dsearchresults%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DLagoa%2520da%2520Concei%25C3%25A7%25C3%25A3o%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%252C%2520Santa%2520Catarina%252C%2520Brasil%252C%2520Am%25C3%25A9rica%2520do%2520Sul%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3Dlagoa%2520da%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%26%3B&ss=Campeche%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&ssne_untouched=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&search_pageview_id=525f8ba45d550285&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&ac_position=1&ac_langcode=xb&dest_id=1982&dest_type=district&search_pageview_id=525f8ba45d550285&search_selected=true&ss_raw=campeche&map_srk=1
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D22%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D4931%3Bdest_type%3Ddistrict%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Ddistrict%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsb_travel_purpose%3Dbusiness%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dsearchresults%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DLagoa%2520da%2520Concei%25C3%25A7%25C3%25A3o%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%252C%2520Santa%2520Catarina%252C%2520Brasil%252C%2520Am%25C3%25A9rica%2520do%2520Sul%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3Dlagoa%2520da%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%26%3B&ss=Campeche%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&ssne_untouched=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&search_pageview_id=525f8ba45d550285&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&ac_position=1&ac_langcode=xb&dest_id=1982&dest_type=district&search_pageview_id=525f8ba45d550285&search_selected=true&ss_raw=campeche&map_srk=1
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw&sid=066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.pt-br.html%3Flabel%3Dgen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCCIAQGYAS3CAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AELkgIBeagCAw%3Bsid%3D066c1fc3bc0c0c05b8a86800c4a72719%3Bcheckin_month%3D10%3Bcheckin_monthday%3D18%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D10%3Bcheckout_monthday%3D22%3Bcheckout_year%3D2017%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D4931%3Bdest_type%3Ddistrict%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Binac%3D0%3Bindex_postcard%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmih%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Braw_dest_type%3Ddistrict%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsb_travel_purpose%3Dbusiness%3Bsearch_selected%3D1%3Bsrc%3Dsearchresults%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DLagoa%2520da%2520Concei%25C3%25A7%25C3%25A3o%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%252C%2520Santa%2520Catarina%252C%2520Brasil%252C%2520Am%25C3%25A9rica%2520do%2520Sul%3Bss_all%3D0%3Bss_raw%3Dlagoa%2520da%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3DAv.%2520Gov.%2520Gustavo%2520Richard%252C%2520850%2520-%2520Centro%252C%2520Florian%25C3%25B3polis%2520-%2520SC%252C%2520Brasil%26%3B&ss=Campeche%2C+Florian%C3%B3polis%2C+Santa+Catarina%2C+Brasil%2C+Am%C3%A9rica+do+Sul&ssne=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&ssne_untouched=Lagoa+da+Concei%C3%A7%C3%A3o&sb_travel_purpose=business&checkin_monthday=18&checkin_month=10&checkin_year=2017&checkout_monthday=22&checkout_month=10&checkout_year=2017&room1=A&no_rooms=1&group_adults=1&group_children=0&highlighted_hotels=&search_pageview_id=525f8ba45d550285&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0&ac_position=1&ac_langcode=xb&dest_id=1982&dest_type=district&search_pageview_id=525f8ba45d550285&search_selected=true&ss_raw=campeche&map_srk=1
https://www.airbnb.com.br/s/Florian%C3%B3polis--SC/homes?allow_override%5B%5D=&checkin=2017-10-18&checkout=2017-10-22&ne_lat=-27.641785643286976&ne_lng=-48.44109352144767&room_types%5B%5D=Entire%20home%2Fapt&search_by_map=true&sw_lat=-27.709581377788762&sw_lng=-48.51301963839103&zoom=13&s_tag=NNgx0B88
http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Florianopolis%2C+Brazil&country=Brazil&city=Florianopolis&date_from=2017-10-18&date_to=2017-10-22&number_of_guests=1&display=map
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Transporte
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Se você vier sem carro para Floripa, ainda terá formas alternativas de se 

locomover pela cidade sem muitas complicações. É importante estar sempre 

atento aos horários de pico para evitar congestionamentos, mas no geral sua 

experiência deverá ser tranquila. Veja as principais formas de se locomover pela 

Ilha: 

Transporte em Floripa

17
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Transporte Público

O transporte público em Florianópolis se resume a ônibus. No entanto, a 

passagem custa R$3,90 e te leva, apreciando a paisagem, até quase todos 

os destinos. No site MobFloripa é possível pesquisar horários de ônibus, 

descobrir qual linha é a ideal para chegar ao destino e quais transportes 

alternativos estão disponíveis onde você está hospedado.

Essa tabela super bacana (em inglês, espanhol e português) mostra os 

trajetos mais usuais e explica de forma simples como fazer as conexões 

necessárias e gratuitas. Aqui o sistema é integrado e sem sair das 

plataformas é possível trocar de ônibus para outro destino em até 30 

minutos, gratuitamente.
18

http://www.mobfloripa.com.br/
http://mobfloripa.com.br/aluguel.php?tipo=12


A tarifa de táxi em Florianópolis não é das mais baratas. Nesse site é possível 

ter uma ideia de quanto vai sair determinado trajeto. Você também pode baixar 

os aplicativos 99Taxis ou Easy Taxi para ter mais facilidade na hora de chamar 

um carro! 

O Uber está em funcionamento na cidade desde setembro de 2016, mas o 

número de motoristas ainda é pequeno e você pode encontrar uma tarifa 

dinâmica se deixar para chamar o seu em horários de muito movimento ou em 

dias de chuva forte. Mesmo assim, é uma excelente opção para quem precisa 

se locomover pela Ilha e quer fazer isso com conforto. 

Taxi ou Uber

19

http://www.tarifadetaxi.com/florianopolis
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xNWi1KzUAhWHQpAKHUrWA4oQFggyMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.99taxis.com%2F&usg=AFQjCNEn8hHnW75TQ0os09WiWdntdBhfUQ&sig2=YDLsqrMhH_23tvCdFOrjSg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZucmu1KzUAhVIhpAKHTJhCKoQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.easytaxi.com%2Fbr%2F&usg=AFQjCNHERd442Pb6h1sbU0vxEFwzQVWQZQ&sig2=DVdojpYbXk0dZdMnPeJozg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4rGB1azUAhUHS5AKHQePBcAQFghRMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.uber.com%2Fpt-BR%2Fcities%2Fflorianopolis%2F&usg=AFQjCNEINe3LTv3tPy_GSPaPfLaBeL9u9w&sig2=HPdtNY2blniQum2Nw75aNQ


Em Floripa também é fácil fazer o aluguel de um veículo para usar durante a 

sua estadia. Assim como para voos, existem alguns sites que fazem pesquisas 

e comparações entre as principais locadoras de veículos da cidade, como o 

próprio Decolar.com ou o Rentcars. Além das empresas mais tradicionais do 

mercado que você vai encontrar no aeroporto, vale a pena checar também as 

opções de empresas locais como a Lemans Floripa, a Topo Floripa ou 

regionais como a Inova.

Aluguel de veículos

20

https://www.decolar.com/carros/c-fln/aluguel-de-carros-em-florianopolis#?currency=BRL
http://www.rentcars.com/pt-br/aeroportos/brasil/fln-hercilio-luz-florianopolis-santa-catarina
http://www.lemansfloripa.com.br/?gclid=CPe5-8nnrtQCFYYIkQodLbIIuw
http://www.topofloripa.com.br/?gclid=CNGb9c_nrtQCFQUFkQodHjENZA
http://alugueinova.com.br/


Alguns hotéis já se preparam com antecedência para receber os participantes 

do evento, portanto, você pode verificar se o seu hotel irá oferecer o serviço de 

transfer e quais serão os valores para utilizá-lo. 

A boa e velha carona também pode ser uma excelente opção para economizar, 

fazer novos amigos e para ser mais sustentável durante sua estada nessa Ilha 

da Magia. Você pode usar o App do RD Summit para combinar caronas com 

outros participantes próximos a você.

Transfer do hotel ou carona

21



Diversão
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Opções de lazer não faltam e tem pra todos os gostos! Se você quer aproveitar 

o final de semana depois do RD Summit para conhecer a Ilha e se divertir, 

prepare seu roteiro com antecedência! Confira algumas dicas e escolha seus 

passeios favoritos: 

Floripa tem!

23
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Natureza: praias e trilhas de tirar o fôlego

As belezas naturais são o principal atrativo de Florianópolis e são elas que 

atraem a maioria dos milhares de turistas que vêm pra cá todos os anos. 

Algumas pessoas dizem que Floripa tem 42 praias, outras dizem que 

chegam a ser cerca de 100! O que importa é que a Ilha oferece oferece 

opções para todos os turistas. A região Leste é conhecida pelo surf e é 

muito  frequentada por jovens. No Norte, estão as concorridas praias 

Brava, também reduto do surf; e Jurerê Internacional, com bares e boates. 

Já ao Sul, as rústicas vilas de pescadores atraem quem busca paz, 

sossego e bons restaurantes. Em geral, as praias possuem fácil acesso de 

carro e estrutura de restaurantes e quiosques. Você confere aqui uma lista 

das principais praias de Floripa. 24

http://www.feriasbrasil.com.br/sc/florianopolis/aspraias.cfm?ViaAgrupador=012207936166
http://www.feriasbrasil.com.br/sc/florianopolis/aspraias.cfm?ViaAgrupador=012207936166
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Para os mais aventureiros, a Ilha oferece também uma infinidade de trilhas 

que levam até praias mais escondidas e sossegadas. As possibilidades são 

muitas e você poderá escolher as que mais combinam com a sua preferência 

(e preparação física). Veja algumas trilhas fáceis para ficar perto da natureza.

25

http://obaratodefloripa.com.br/um-bom-comeco-trilhas-faceis-para-quem-busca-contato-com-natureza/


Nessa Ilha tem cultura? Tem, sim senhor. Toda semana o site O 

Barato de Floripa seleciona os melhores eventos culturais que 

acontecem na cidade e o melhor: grande parte é de graça ou a um 

precinho bem camarada. Confira a programação no site. 

Não deixe de visitar também os principais centros de cultura da 

cidade: 

Cultura

26

Centro Integrado de Cultura

Museu de Arte de Santa Catarina

Teatro Governador Pedro Ivo

Teatro Ademir Rosa 

Paradigma Cineart

O Sítio

http://obaratodefloripa.com.br/
http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=4988
http://www.fcc.sc.gov.br/?mod=pagina&id=4988
http://www.masc.sc.gov.br/
http://www.masc.sc.gov.br/
http://www.teatropedroivo.sc.gov.br/
http://www.teatropedroivo.sc.gov.br/
http://www.tar.sc.gov.br/
http://www.tar.sc.gov.br/
http://www.tar.sc.gov.br/
http://paradigmacinearte.com.br/em-cartaz/
http://paradigmacinearte.com.br/em-cartaz/
https://ositio.com.br/
https://ositio.com.br/


Para os apreciadores da boa comida e da boa bebida, Floripa é um prato cheio 

(e um copo também)! Privilegiada pela presença de água por todos os lados - 

literalmente - a Ilha tem como pratos típicos tudo que envolve as delícias do 

mar e das lagoas. As principais rotas gastronômicas para aproveitar os mais 

variados pratos são:

Bares e Restaurantes Manézinhos

27

Rota do Sol Poente - Cacupé

Via gastronômica de Coqueiros

Rota das Ostras - Ribeirão da Ilha 

Roteiro gastronômico da Lagoa da Conceição

Melhores opções para o Happy Hour

http://www.destemperados.com.br/hot-lists/8-lugares-para-curtir-a-rota-do-sol-poente-em-floripa
http://www.destemperados.com.br/hot-lists/8-lugares-para-curtir-a-rota-do-sol-poente-em-floripa
http://www.destemperados.com.br/hot-lists/16-lugares-na-regiao-de-coqueiros-para-ir-alem-da-ilha-em-floripa
http://www.destemperados.com.br/hot-lists/16-lugares-na-regiao-de-coqueiros-para-ir-alem-da-ilha-em-floripa
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2014/noticia/2013/12/gastronomia-beira-mar-e-destaque-da-rota-das-ostras-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2014/noticia/2013/12/gastronomia-beira-mar-e-destaque-da-rota-das-ostras-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2014/noticia/2013/12/gastronomia-beira-mar-e-destaque-da-rota-das-ostras-em-florianopolis.html
https://comideria.com/roteiro-gastronomico-lagoa-da-conceicao/
https://comideria.com/roteiro-gastronomico-lagoa-da-conceicao/
http://www.destemperados.com.br/hot-lists/11-lugares-para-curtir-o-happy-hour-em-floripa
http://www.destemperados.com.br/hot-lists/11-lugares-para-curtir-o-happy-hour-em-floripa


Quem gosta de comidas naturais, vegetarianas e veganas também não vai se 

decepcionar: são inúmeras opções para encher a pança sem culpa! Dê uma 

olhada em duas seleções de restaurantes meat-free para se deliciar em Floripa 

no blog Destemperados e no O Barato de Floripa.

Vegetariano, vegano, light

28

http://www.destemperados.com.br/hot-lists/8-opcoes-vegetarianas-para-almocar-em-floripa
http://obaratodefloripa.com.br/7-restaurantes-veganos-e-vegetarianos-para-saborear-em-floripa/
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Night

Para os baladeiros, tem festa a noite inteira também!  A cidade já foi 

destaque em revistas internacionais, chamada de “Ibiza Brasileira” e 

oferece opções para todos os gostos e bolsos.  Você pode conferir aqui 

uma seleção das baladas mais famosas de Floripa.
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Esporte

Quer aproveitar a Ilha para exercitar o corpo em conexão com a natureza? 

Boa ideia! Aqui você encontra aulas de surf, kitesurf, stand up paddle, 

rafting, escalada e rapel,  mergulho, caiaque, trekking, sandboard, 

parapente, vela e muitas outras atrações para quem gosta de aventura. 
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http://www.meusroteirosdeviagem.com/2015/12/baladas-em-floripa.html
http://www.escolasdesurf.org.br/modules/news/index.php?storytopic=4
http://www.gokite.com.br/aulas-de-kitesurf-florianopolis/
http://www.floripasupclub.com/
http://www.ativarafting.com.br/pt/bases-ativa/florianopolis.html
http://adrenailha.com.br/florianopolis/rapel-escalada/
http://www.acquanautafloripa.com.br/
http://adrenailha.com.br/florianopolis/caiaque/
http://adrenailha.com.br/florianopolis/caminhadastrekkings/
http://www.lagoasandboard.com.br/
http://parapentesul.com.br/
http://www.escoladevelaoceano.com.br/
http://parapentesul.com.br/


Tem coisa que só quem vive um lugar de verdade pode conhecer e 

indicar, não é mesmo? Floripa dá um banho no quesito 

“experiências únicas” e, se você se planejar direitinho, vai conseguir 

se surpreender com a verdadeira magia da ilha. Abaixo, uma 

seleção de programas imperdíveis para se deliciar com o que há de 

mais lindo e impressionante acontecendo aqui:

Imperdíveis
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Pôr do Sol no Ribeirão da Ilha

Pôr do Sol nas Dunas da Joaquina

Nascer da Lua Cheia na Praia Mole

Ilha do Campeche

Praia do Matadeiro 

Lagoinha do Leste



Ingressos
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Convença o chefe 

Compre agora 

Dúvidas? Fale com a autora:

thaiz.maciel@resultadosdigitais.com.br
        
          in/thaizmaciel/

https://docs.google.com/document/d/1kmODmeRzqqfPPG7QkF6FizWebzNkii5Azi6_92EdkI4/copy
https://www.sympla.com.br/rd-summit-2017__130303
mailto:thaiz.maciel@resultadosdigitais.com.br
mailto:thaiz.maciel@resultadosdigitais.com.br
https://www.linkedin.com/in/thaizmaciel/

