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Sobre o Viagens Cine
• O Viagens Cinematográficas nasceu da vontade de juntar 

duas paixões de seus autores: as viagens e o cinema.  

• Além de destinos cinematográficos, os autores também 
transformam suas viagens em filmes.  

• Os vídeos de viagem ajudam a levar as pessoas para 
dentro das viagens e criam uma relação bem próxima 
entre os autores e sua audiência.    

• Os destinos de viagem, hotéis, serviços, restaurantes e 
passeios são apresentados com dicas práticas e 
informações precisas.

Quantidade de Acessos 

800.000 / mês
Fonte: Google Analytics (01/01/2021 a 30/09/2021)



Quem Somos

Fábio Pastorello, editor, fotógrafo e 
trabalha com produção de audiovisual há 
mais de 8 anos. Criador do blog Viagens 
Cinematográficas. 

Cleber Alcântara, gerencia as redes 
sociais como o Instagram do @viagenscine e 
também é responsável pelo relacionamento 
com os seguidores. 



Audiência

Redes Sociais 

+ 143.000 

+ 790.000 

+ 15.000  

+ 158.000 

+ 84.000 
 

800.000  
acessos / mês

62% mulheres  
38% homens

35% - 25-34 anos 
22% - 18 a 24 anos 
17% - 35 a 44 anos

Fonte: Google Analytics (01/09/2020 a 25/02/2021)



• Rota das Emoções: Novembro/2019 - Convite do Sebrae 

• Serra Gaúcha: Maio/2019 - Convite do Sebrae e Ibravin 

• Ceará: Dezembro/2018 - Convite da Secretaria de Turismo do Ceará 

• Mônaco: Outubro/2018 - Convite do Visit Monaco 

• Monte Verde: Junho/2018 - Convite da Cia Melhoramentos e Turismo Local 

• Brotas: Março/2018 - Convite de Empresários do Turismo Local 

• Espírito Santo: Abril/2017 - Convite da Secretaria do Espírito Santo 

• Minas Gerais: Abril/2017 - Convite da Secretaria de Minas Gerais 

• Porto de Galinhas: Junho/2016 – Convite do Porto de Galinhas Bureau 

• México: Maio/2016 – Convite da rede Hard Rock Hotel - Vallarta 

• Punta Cana: Outubro/2015 – Convite da rede Hard Rock Hotel All Inclusive 

• Estrada Real/MG:  Abril/2014 – Convite do Instituto Estrada Real  

• Jalapão/TO:  Set/2013 - Projeto Adventure Bloggers

Press Trips

https://www.viagenscinematograficas.com.br/2018/08/rota-das-emocoes-dicas-roteiro-de-viagem.html
https://www.viagenscinematograficas.com.br/2019/06/serra-gaucha-roteiro-bento-goncalves.html
https://www.viagenscinematograficas.com.br/2018/12/fortaleza-ceara-o-que-fazer-melhores-passeios.html
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/europa/monaco
https://viagenscinematograficas.com.br/2018/06/monte-verde-mg-dicas-o-que-fazer.html
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/brasil/sp/brotas
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/brasil/espirito-santo
https://viagenscinematograficas.com.br/tag/grutas-de-minas
https://viagenscinematograficas.com.br/tag/porto-de-galinhas-2016
https://viagenscinematograficas.com.br/tag/porto-de-galinhas-2016
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/america/mexico/riviera-nayarit
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/america/mexico/riviera-nayarit
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/america/republica-dominicana
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/america/republica-dominicana
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/america/republica-dominicana
https://viagenscinematograficas.com.br/tag/estrada-real
https://viagenscinematograficas.com.br/tag/estrada-real
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/brasil/tocantins/jalapao
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/brasil/tocantins/jalapao
https://viagenscinematograficas.com.br/destinos/brasil/tocantins/jalapao


Parceiros



Agradecemos o interesse pelo nosso trabalho 

Endereço:  https://viagenscinematograficas.com.br 
E-mail:   contato@viagenscinematograficas.com.br

facebook.com/viagenscine 
twitter.com/viagenscine 

Instagram: @viagenscine 
youtube.com/viagenscine
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