
O BLOG 
O "Dois a 
Bordo" é um 
projeto de 
viagens do 
casal Geovanna 
Tominaga e 
Eduardo 
Duarte. A 
jornalista e o 
advogado 
compartilham 

suas experiências pelo mundo.  

  Essa história de “amor e viagens” começou em Israel, quando Geovanna 
embarcou solteira para a Terra Santa. Foi no muro das lamentações que ela 
cravou sua “lista de desejos” com um pedido especial: um amor verdadeiro. 
De volta ao Rio, Geovanna conheceu Eduardo e as primeiras conversas do 
casal foram sobre os lugares que eles ainda gostariam de conhecer. Fizeram 
as malas e partiram para o Deserto do Atacama, o primeiro destino do “Dois a 
Bordo”.  Juntos desde então, eles compartilham o amor por viajar e suas 
descobertas com os leitores no blog. Sempre com uma linguagem 
descontraída e bem humorada. Dicas do tipo que só quem experimentou 
pode contar, de forma clara e transparente, é o compromisso desse canal de 
viagem.  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Geovanna Tominaga 
A paulista é neta de japonês com 
brasileira, formada em Jornalismo e 
Pós-Graduada em comunicação e 
Mídias Digitais. Ela já deu expediente 
nos maiores veículos de comunicação 
do Brasil. Foi apresentadora do Vídeo 
Show, TV Globinho, Vanguarda Mix e 
Hipertensão e repórter do programa 
Mais Você, da Tv Globo. A paixão 
pelas viagens vem da infância, 
j u n t a m e n t e c o m a d a n ç a , o 
audiovisual e o estudo das línguas. 
Coleciona livros e guias de viagem. 
Seu programa preferido para as 
noites de sexta: Um vinho, um guia e 
o “Edu”.  

Eduardo Duarte 
Car ioca , ba ix i s ta e advogado 
G r a d u a d o p e l a P o n t i f í c i a 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), Pós-Graduado em 
Direito pela PUC-RJ e sócio do 
escritório “Duarte e Cruz Advogados 
Associados”. Ele divide o seu tempo 
entre o Fórum, no centro do Rio, e os 
ensaios com sua banda. Amante da 
fotografia, das cervejas artesanais, da 
natureza e dos fatos que envolvem a 
Segunda Guerra Mundial, Eduardo 
adora passar o tempo pesquisando 
novos destinos de viagem que 
abranjam suas paixões. Nas férias, ele 
troca o terno e a gravata por um  
tênis e a mochila nas costas para 
viver novas experiências pelo mundo. 

Eles estiveram Japão, Russia, Ale- 
manha, Holanda, Bélgica, Inglaterra, 
Irlanda, Austria, Hungria, República 
Tcheca, França, Israel, Espanha, 
Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Uruguai e Paraguai. Juntos visitaram 
o Deser to do Atacama, Va l le 
Colchagua, Valle Nevado e Santiago 
no Chile. Brugges, na Bélgica. 
Viajaram de carro por toda a 
Normandia, pelo norte da França. 
Estiveram em Paris, Giverny e Mont 
San Michel. Punta del Este, Colônia 
del Sacramento e Montevideo, no 
Uruguai. Percorreram a Patagônia 
argentina e o noroeste da Argentina: 
Salta e Jujuy. Além de diversos 
destinos nacionais.

AUDIÊNCIA 
Visitas 2.182 

Visitas únicas 921

PÚBLICO  
Idade 25-34 

Sexo H 28% / F 72% 

REDES SOCIAIS 
Instagram 10k 

Facebook 4K 



O CANAL 
O CanalDoisaBordo no YouTube reuni 
roteiros, experiências e dicas de 
viagem. 

Os vídeos estão divididos nas playlists: PLANO 
DE VOO, EMBARQUE IMEDIATO, DICAS 
DOISABORDO e SEM RUMO. 

Todo o material produzido é captado em alta 
qualidade para veiculação em qualquer tipo de 
canal de distribuição. Temos uma equipe de 
profissionais à disposição para realizar esse 
serviço. 

SELO DE QUALIDADE  

Pelo segundo ano consecutivo, o DOISABORDO 
foi escolhido como blog parceiro da Lonely 
Planet - respeitada editora de guias de viagem 
no mundo todo - e da Globo Livros. A seleção de 
2016 avaliou mais de 1200 endereços 
eletrônicos e o DB ficou entre os vencedores. 
Mais um selo que garante a qualidade, a 
confiabilidade e o profissionalismo do nosso 
blog.  
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AUDIÊNCIA 
53.967  

Minutos assistidos 

2,04 min/sessão 

PÚBLICO  
Idade 25-34 

Sexo H 54% / F 46% 

INSCRITOS 
624 

Subscribers 

26.016 - Visualizações  



PARCERIAS FIRMADAS: 
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O QUE PODEMOS FAZER PELA SUA MARCA? 

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS: 

•SUPER BUNNER 728x90 -Acima de todo o conteúdo. Fixo em todas as páginas do site. 
•BUNNER LATERAL 300x250 - Localizado na barra lateral fica em todas as páginas do site. 
•BUNNER LATERAL 300x250 - Temático: Bunner faz relação com o  conteúdo do post.  

PROJETOS ESPECIAIS: 
•Viagens patrocinadas 
•Artigos patrocinados (publieditoriais) 
•Criação de Brand Content e canais patrocinados dentro e fora do blog.  
•Produção de conteúdo exclusivo para meios impressos, sites, blogs e redes de clientes. 

FORMAS DE INSERÇÃO EM VÍDEO: 
•INSERÇÃO DE DISCURSO - Casal fala diretamente para a câmera. 

•INSERÇÃO DE FUNDO - A marca figura no vídeo através da ambientação. 

•INSERÇÃO DE CARTELA - A marca aparece em cartela que pode ser inserida no início o final de um vídeo. 

•INSERÇÃO DE USO - O produto é utilizado pelo casal no vídeo. 

•MARCA EM DESTAQUE - A marca como protagonista em cena.  
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NA MÍDIA 
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Para propostas comerciais e outros negócios, envie-nós um e-mail. 
Temos certeza que podemos atender suas expectativas. 

Nosso endereço: 
contato.doisabordo@gmail.com 

www.doisabordo.com.br 
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