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Nascimento do canal “No Caminho Eu Te Conto”.

Ideia do nome “No Caminho Eu Te Conto”.

O que vamos te contar no caminho?

Fernão Loureiro no YouTube.

O que podemos contar juntos no caminho?

Identidade “No Caminho Eu Te Conto”

Fernão Loureiro – Palestrante profissional



Nascimento do canal 
“No Caminho Eu Te Conto”.



No início de 2018, Fernão Loureiro começou a desenvolver vídeos 
para estudantes das áreas de Turismo, Eventos e Hotelaria. 
Assim consolidou seu espaço como um dos grandes influenciadores e 
referências da área no país.



A partir daí, Fernão não só usou o canal dele para se 
comunicar com universitários e profissionais em início de carreira, 
mas também passou a usá-lo para difundir conhecimentos, 
visões e sugerir caminhos que ainda não tinham sido percorridos 
pelos seguidores.

Convidou gestores, influenciadores e grandes nomes do mundo 
corporativo para entrevistas, fez lives, webinars e até mesmo 
eventos que marcam esse mercado. 



Ideia do nome “No Caminho Eu Te Conto”.



Fernão, carnaval ta aí, tô com uma 

viagem toda planejada! 

O que me diz? É daqui 1 mês!

Opa, eu topo! Mas me diz, pra onde 

vamos e onde vamos ficar?

Vem comigo que no caminho eu te 

conto!

E FOI UMA VIAGEM PERFEITA!



O que vamos te contar no caminho?



Carro Chefe: Entrevistas que inspiram.



Bate-papo com grandes Gestores, CEO’s
e referências do mundo Corporativo.

Troca de experiência com 
pessoas influentes de 
diversos ramos.

Desenvolvimento pessoal e profissional.

Biblioteca de conhecimento e referências da 
área de Gestão de Negócios, Gestão de 
Viagens e Eventos Corporativos e suas 
Tecnologias.



Fernão Loureiro 

Palestrante profissional



Há 5 anos é Conselheiro da HSMAI Brasil - Hospitality Sales & Marketing 
Association International e Coordenador do Comitê de Viagens 
Corporativas da mesma (voltada para desenvolvimento pessoal de 
profissionais do setor);

Colunista na revista espanhola Travel Manager Magazine, da qual foi o 
primeiro brasileiro a sair na capa (Outubro de 2017).

Influencer em um canal no Youtube e no LinkedIn;

Guest writer do portal norte-americano The Company Dime.

Investidor de negócios no setor de serviços e CEO de sua própria 
Consultoria

Líder e formador de opinião de diversos grupos associativos em seus 
setores de origem

Ex-Presidente da GBTA Brasil e Instrutor da GBTA Academy;

Professor-visitante do SENAC São Paulo

Colunista Portal Eventos e por 6 anos no Panrotas



Eleito pelo Instituto Prêmio 
Caio como Personalidade do 
Ano por 3 anos consecutivos 
(2017, 2018 e 2019) na 
categoria Clientes.

Eleito em 2017 um dos 75 
Profissionais de Turismo Mais 
Influentes do Brasil e em 2019 
o Melhor Gestor de Viagens 
Corporativas do Brasil (pelo 
Portal Panrotas).

Entrevistado pelo “DataBird
Journal” de São Francisco, 
Califórnia como 
Empreendedor do mês

Finalista no concurso “Travel 
Manager 2018 na América 
Latina” do evento Viajes 
Corp Americas, no Panamá 
(onde também foi key note 
speaker).

Premiado em Boston (EUA) pela Global
Business Travel Association (GBTA) com
o The Business Travel Service Awards e
pela Philips em 2016, em Amsterdam,
como membro mais realizador do time
naquele ano.

https://www.databirdjournal.com/posts/founder-of-the-week-fernao-loureiro


• Travel Techs – Ecossistema de Turismo, MICE, Mobilidade, 
Despesas e Hospitalidade e Transformação Digital

• User Experience

• Motivação, Gestão de Pessoas e de Carreira

• Negociação e Administração de Conflitos

• Comportamento baseado em neurociência

• Turismo e Hotelaria (gestão, tecnologia, pessoas, destinos, 
corporativo, eventos, incentivos)

• Gestão Empresarial

• Liderança

• Como gerir uma área de prestação de serviços interna

Temas 
Palestras



Palestras no 
exterior

Fernão já ministrou 
palestras  fora do Brasil, 

em países como 
Colômbia, Panamá e 

Estados Unidos.



Painelista
Atuou como 
Painelista em 

grandes eventos , 
debatendo assuntos 

referente ao seu 
ramo de atuação.



Mestre de 
Cerimônias

e 
Apresentador 

de Eventos



Facilitador 
Atuou como facilitador 

em vários eventos dentro 
e fora do Brasil, criando 
um clima leve e intenso 

de troca entre os 
presentes, sem deixar de 

abordar assuntos 
delicados quando 

necessário.



Fernão Loureiro no YouTube.



Público
Atual (649 
inscritos)

Gestores
Empreendedores

Universitários
Viajantes
Inovadores



O que podemos contar juntos no caminho?



#PLANEJAMENTO SEMANALNossa parceria pode ser 
valiosa!

Podemos contar a sua história.
Podemos criar conteúdo

visando dividir 
experiências de um 
ângulo profissional e 

atual. 
Um jeito único, 

memorável e agregador 
ao nosso público



Identidade “No Caminho Eu Te Conto”



Logo

Original

Invertido Negativo

P&B



Logo

Original P&B



Predominância:

Minimalista, Preto, Branco e Cinza.

Tipografia: Poiret One

Original P&B



Fernão Loureiro
marketing@loureiroconsutores.com

fernaoloureiro


