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É Diretor de operações de resorts 
da Rede Bourbon Hotéis & Resorts

José Ozanir Castilho da Rosa,

Referência 
do setor

“Leio todas as edições da Revista Hotéis, uma 
das mais importantes, prestigiadas e tradicio-
nais, dentre as publicações voltadas à cobertura 
jornalística de hotelaria no Brasil. Com artigos, 
entrevistas e reportagens completas e variadas, 
a revista é de extrema importância e utilidade 
para mim. Por meio dela, mantenho-me infor-
mado sobre tudo o que acontece no mercado de 
hotéis, além de consultá-la, eventualmente, para 
tomar ciência de ideias inovadoras que estão 
sendo colocadas em prática em nosso segmento. 
Indubitavelmente, a Revista Hotéis é referência 
para todos os que atuam na hotelaria e, por isso, 
ocupa lugar de destaque.” 
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Nesta edição estamos entrando no 14º ano de atividades e 
quem ganha o presente é você. Muitas informações de altíssimo 
conceito e credibilidade editorial, marcas registradas de nossa 
publicação. Por isto fazemos a diferença e temos o reconhecimen-
to dos profissionais da hotelaria como a referência do setor.

Abra, comece a ler e irá comprovar. Iniciamos com uma entre-
vista exclusiva com Paulo Salvador que após ficar uma década na 
Europa, retorna ao Brasil e foi contratado pela rede InterCity para 
a Diretora de vendas e distribuição. Veja como se deu a implanta-
ção dos hotéis ibis Jundiai, Ramada Campos dos Goytacazes e do 
Vitória Paulinia e a participação de alguns fornecedores.

E na matéria especial, preparamos uma com bastante 
carinho sobre o crescimento do consumo de vinhos nos 
hotéis que apostam nesta tendência para atrair e fidelizar 
os hóspedes. A todos uma ótima leitura e até nosso próxi-
mo encontro no mês de julho. 
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Intercity, um compromisso 
com o futuro

Para atingir seus planos de crescimento cada vez 
mais ambiciosos, a rede hoteleira Intercity pode 
apostar em tendências estrangeiras, mas para isso, 
terá no comando do setor de distribuição um bom 
brasileiro. Depois de participar do lançamento das 
redes Ibis e Mercure no Brasil, além do Projeto Le 
Club da Accor, Paulo Salvador passou dez anos na 
Europa, adquirindo conhecimentos sobre tudo o 
que dá mais certo na hotelaria no exterior – o que 
pretende implantar na nova função.
O período fora deu a ele a noção da internacionalidade 
e da influência da cultura no gerenciamento de 
equipes. Quando terminou o projeto Le Club, 
decidiu parar um pouco para desenvolver o que 
já havia vivido. Fez mestrado em Sociologia do 
Consumo na Sciences Po, a mais prestigiada 
instituição de sociologia e ciências políticas da 
França, e procurou aplicar no mundo do trabalho 
em que estivesse inserido. Concluiu que as empresas 
funcionam melhor se as pessoas cooperam entre si, 
uma regra que levou para vida como executivo e líder.
Sob os valores de transparência, inovação e foco, 
a Intercity só pensa em ascender. Para contribuir, 
Paulo quer desenvolver novas linhas de produtos, 
refletir sobre a tendência de hotéis design e 
principalmente, levar uma visão ampliada sobre 
vendas, que é a distribuição.

Confira a entrevista exclusiva concedida pelo 
executivo a seguir:

Revista Hotéis - Você teve uma atuação marcante na rede 
Accor com o lançamento da rede Ibis e Mercure no 
Brasil, além do programa de fidelidade Le Club, mas 
há cerca de 10 anos foi para a Europa em busca de no-
vos desafios profissionais. Por onde passou neste perí-
odo que esteve fora do Brasil?

Paulo Salvador- - Estive praticamente em todos os con-
tinentes e capitais do mundo. Quando implantamos 
o LeClub, foi um metaprojeto que envolveu mais de 
90 países e 30 mil colaboradores. Depois que fui para 
a Worldhotels, tinha uma função global e acumulava 
as operações na Europa em mais de 30 países. Aprendi 
muito sobre hotelaria e distribuição e pude constatar 
que os desafios da nossa indústria estão em todos os 

lugares, pois a tecnologia elimina as barreiras e as dis-
tâncias e democratiza o acesso as competências. 

Revista Hotéis  - Como foram as experiências que teve 
na matriz da Accor na França e na Worldhotels e 
como foi superar estes desafios? Pois, de um lado, 
trabalhou numa grande rede internacional e de 
outro, numa rede com controle familiar.

Paulo Salvador- Trabalhar em uma rede é sempre uma 
escola de vida em qualquer lugar. Mas trabalhar na 
sede de uma empresa multinacional do tamanho da 
Accor como um dos únicos estrangeiros liderando 
equipes locais para fazer acontecer um projeto global 
como o LeClub foi um dos maiores desafios na vida de 
qualquer executivo. Acumulei muitas histórias, boas e 
ruins. Mas isso fica para o dia que eu escrever um livro 
sobre como ser um equilibrista de pratos em um mun-
do globalizado. Já na Worldhotels, a experiência foi in-
crível porque tive a chance de conhecer como funciona 
a hotelaria independente em inúmeros países e cultu-
ras: mais autêntica, apaixonada e mais capaz de trazer 
experiências genuínas aos clientes que buscam sair do 
lugar comum dos serviços das redes globais e viver 
estórias verdadeiras. É como ir comer no McDonald’s 
e ir comer em um restaurante local. Qual o mais emo-
cionante?  Costumo dizer que nunca a hotelaria inde-
pendente teve tantas oportunidades de se diferenciar 
através da autenticidade de seus serviços e as raízes 
de sua paixão de servir. O cliente está buscando isso. 
Quanto mais ele se globaliza mais ele quer experiências 
locais. Se olharmos o ranking dos 10 melhores hotéis 
em cada cidade no  TripAdvisor percebemos que os 
hotéis independentes estão sempre liderando a prefe-
rência dos hóspedes na frente das redes. O futuro da 
hotelaria pertence aos independentes. 

Revista Hotéis  - No período em que esteve na Europa, 
você também fez mestrado em sociologia do consu-
mo, na Sciences Po, a mais prestigiada instituição de 
sociologia e ciências políticas da França. Isto mudou 
sua forma de pensar e agir sobre determinados as-
suntos ou ações profissionais? 

Paulo Salvador - Certamente. Quando o projeto do LeClub 
foi concluído eu resolvi que era hora de dar um tempo. 
Muitas pessoas decidem comprar um veleiro e partir 
para conquistar o mundo. A minha escolha foi estudar 
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sociologia em uma das maís prestigiosas escolas do 
mundo, de onde saíram quase todos os presidentes da 
França desde o pós-guerra.  

 Depois que terminei o curso mudei minha postura 
como executivo e líder.  Ao aplicar a sociologia para 
o mundo do trabalho descobri que as empresas fun-
cionam melhor se os funcionários cooperam entre si.  
Não é porque eles recebem salários e tem funções bem 
definidas que vão fazer corretamente suas tarefas. Para 
exercer bem suas tarefas eles precisam se apoiar no tra-
balho das outras. As coisas precisam fazer sentido para 
a alma. Empresas eficientes são aquelas onde os fun-
cionários cooperam mutuamente. E a cooperação é de 
propriedade deles, e não da empresa.  

 Atualmente, os dirigentes e muitas empresas não sa-
bem reconhecer esse diferencial porque não é possível 
mensurá-lo. Como vamos criar indicadores para coo-
peração? E aí é que reside o paradoxo: tudo que não é 
mensurável não é  “gerenciável”.

Revista Hotéis  - O que mais lhe impressionou nestas ex-
periências profissionais que teve na Europa?  O que 
tem de muito diferente na hotelaria da Europa e que o 
Brasil poderia adotar?

Paulo Salvador - As distâncias encurtaram e a tecnologia 
democratizou o acesso a informação. As diferenças 
estão nas pessoas e não nos processos. A influência da 
cultura no gerenciamento de equipes internacionais 
não pode ser negligenciada.  Confrontar culturas pode 
provocar grandes confusões se não aprendemos a en-
tender e traduzir códigos totalmente diferentes. Por 
exemplo, a maneira que um francês interpreta temas 
como comunicação e  liderança é totalmente diferente 
de um alemão ou chinês.  Se não soubermos adminis-
trar isso, caímos no risco de estereotipar as pessoas. E 
as coisas não acabam bem.  Por isso sempre incentivo 
meus amigos, meus filhos, meus alunos e minha equi-
pe a viajar. As pessoas devem aprender não somente 
como os processos funcionam mas sobretudo como as 
pessoas funcionam.  Só as viagens e as relações com ou-
tras pessoas são capazes de abrir nossas cabeças. 

Revista Hotéis  - Quais os motivos que o levou a retornar 
ao Brasil e escolher a rede InterCity de hotéis para reco-
meçar num novo desafio profissional?

Paulo Salvador - Quando meu contrato com a Worldhotels 
terminou, fiquei determinado a voltar para o Brasil 
para manter meu network ativado.  Sabia que se en-
trasse em outro ciclo em outra empresa fora do Brasil, 
depois de 10 anos fora, iria me tornar definitivamente 
um estrangeiro até mesmo na minha terra. Dito isso, 

queria uma empresa que tivesse compromisso com o 
futuro. Muitas empresas passam todo tempo tentando 
administrar seus problemas atuais.  A amizade com o 
Alexandre Gehlen e o respeito mútuo ajudou a nos 
aproximar.  Fiquei impressionado com o que ha-
via acontecido com a Intercity em 10 anos. Uma 
empresa que saiu de quatro hotéis e chegou a 30 
com mais 40 a serem inaugurados. Era tudo que 
estava buscando: uma empresa séria com cultura 
empreendedora e um projeto de longo prazo.  

Revista Hotéis - Que projeção você faz da InterCity nos 
próximos anos? Ela deverá continuar crescendo na atu-
al proporção que se encontra?

Paulo Salvador - O crescimento e ambição da Intercity 
para os próximos anos são notórios. O trabalho e pro-
fissionalismo da equipe são exemplares. A Hotelaria 
no Brasil se desenvolve através do modelo que chama-
mos de condo hotel. Muitos investidores individuais e 
patrimoniais colocam nas mãos de uma operadora a 
tarefa de entregar o melhor retorno sobre investimento. 
A InterCity construiu a confiança dos seus investidores 
através de um modelo de administração transparente 
que se baseia em uma postura de diálogo aberto de 
seus executivos com cada investidor. Somado a isso, 
um poderoso sistema de reports e um modelo de con-
trole que não deixa ninguém sem resposta consistente a 
qualquer questão colocada. O mercado de condo-hotel 
está evoluindo e se sofisticando. Somente empresas sé-
rias vão ter espaço. E dentro da InterCity, transparência, 
qualidade, inovação e foco nos resultados  são valores 
da empresa.  Somado a isso, estarei contribuindo para 
desenvolver novas linhas de produtos como os hotéis 
econômicos mais contemporâneos e a marca de design 
Yoo2 cuja primeira unidade vamos inaugurar no Rio 
de Janeiro antes dos jogos olímpicos.
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Revista Hotéis -O que você traz de ideias para colocar em 
prática na InterCity Hotels e quais as ações que irá ado-
tar em relação a práticas comerciais e canais de distri-
buição?

Paulo Salvador - A ideia dessa nova posição é mostrar para 
o mercado e investidores que a venda isolada não ga-
rante mais ocupação e retorno sobre o capital investido. 
Quando tratamos a venda de uma maneira mais am-
pla, podemos compreender a relação custo e receita de 
cada canal e investir naquele mais rentável para o hotel 
e consequentemente, para a operadora. Vender hotel 
hoje em dia se tornou muito complexo. Um cliente que 
viaja a lazer visita em média 30 sites antes de reservar 
um hotel.  Nas viagens corporativas, foi-se o tempo em 
que apenas a tarifa mais baixa era importante. Existem 
regras de compliance complexas, um contrato é nego-
ciado localmente e globalmente e as políticas tem que 
ser obedecidas à risca. No mundo da distribuição indi-

reta, as OTAs fazem um trabalho importantíssimo de 
aquisição de novos clientes e temos que assegurar que 
eles possuam inventário. Enfim, minha idéia é trazer 
para InterCity a visão ampliada sobre venda que é a 
distribuição.  Hotéis que dominam as práticas de dis-
tribuição oferecem mais rentabilidade e atraem novos 
investidores. Foi-se o tempo em que uma boa adminis-
tração operacional do empreendimento era suficiente. 
Hoje em dia temos que ser bons também na capacida-
de de gerar ̀ heads in the beds  ̀como se diz em inglês. 

Revista Hotéis - Que lições pode tirar da crise financeira 
que abalou muitos países da Europa e como isto reper-
cutiu na hotelaria? Estas lições podem ser aplicadas na 
hotelaria nacional tendo em vista o atual cenário polí-
tico econômico que vive o Brasil ou são situações bem 
distintas?

Paulo Salvador - As lições foram claras. Em um pri-
meiro momento, o pânico, queda na taxa de ocupa-
ção e Revpar e aumento dos custos de aquisição de 
clientes. Segundo, a associação dos Asset Managers 
Americanos, os custos de aquisição de clientes na in-
dústria hoteleira desde a crise da Leman Brothers em 
2009 cresceram duas vezes mais a receita e são hoje em 
média entre 15% a 25% da receita total. Comparado 
com as companhias aéreas isso equivale a mais de qua-
tro vezes. Esses números são surpreendentes. E todos 
eles apontam para uma conclusão: em épocas de crise 

se os hotéis não fornecem os melhores preços, descon-
sideram o equilíbrio entre canais de venda e não inves-
tem na experiência da reserva direta. Por outro lado, 
OTAs - agências de viagens on-line fazem um trabalho 
melhor de criar a crença de que os melhores preços e 
a melhor experiência de reserva estão com eles e não 
no site do hotel. Os consumidores acreditam, e foram 
treinados para acreditar, que os melhores preços e as 
melhores experiências de reservar um hotel são encon-
trados em sites de terceiros, e isso é absolutamente cor-
reto e legítimo. 

 Cabe aos hotéis fazer o mesmo com seus sites e parar de 
reclamar que as OTAs custam caro. O Brasil vive situ-
ação semelhante. Os hotéis – com raras exceções – não 
têm competências internas para entender a complexi-
dade. Eles acabam terceirizando 100% da solução dos 
problemas para os distribuidores e criam dependência 
que leva muito tempo para se desfazer. 

Revista Hotéis - Como você 
enxerga oportunidades da 
hotelaria nacional no atual 
momento? Crescer é a pala-

vra de ordem ou esperar a suposta crise passar?
Paulo Salvador - O Roland de Bonadona – CEO da Accor -  

costuma dizer que o Brasil é muito grande, porém, tem 
apenas dois quartos para cada mil habitantes enquanto 
que em países maduros, temos entre 10 e 15 quartos. 

 Somado a isso, o fenômeno da mobilidade 
social com a nova classe média gerou gosto 
pelas viagens. Isso não vai parar mais. O atual 
problema da falta de perspectivas se aplica ao 
curto prazo.  O Brasil é um país sem perspec-
tivas de curto prazo. Mas o longo prazo conti-
nua a ser extremamente animador e irreversí-
vel. Esse é o paradoxo atual do Brasil. 

Revista Hotéis  - Quais as transformações que estão acon-
tecendo na hotelaria europeia que você acredita que 
pode chegar em breve ao Brasil?

Paulo Salvador- Tudo passa pela fusão da experi-
ência com o design. Tem coisas muito interessan-
tes acontecendo na Europa. Novas marcas inde-
pendentes como Generator Hostels (a revolução 
dos albergues), 21c Museum Hotéis, Rosewood 
Hotels, o Grupo Bunkhouse, o CitizenM, e os 
alemães 25hours. Esses caras estão jogando fora 
todo o legado da hotelaria tradicional e repen-
sando a experiência de hospitalidade a partir 
do design de forma espetacular. Tudo isso para 
uma nova mentalidade de cliente, aqueles da 
geração dos Milênios. 

“ O futuro da hotelaria
 pertence aos independentes!”
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Rede de Hotéis Arco assume 
administração de hotel em 
Aparecida (SP)

A Rede de Hotéis Arco acaba de assumir a ad-
ministração do hotel San Diego Express Aparecida, 
o primeiro empreendimento da rede no estado de 
São Paulo. O mais novo estabelecimento da em-
presa, gerenciado por Rui Uchoa, está localizado 
na cidade que possui forte demanda turística de-
vido aos inúmeros atrativos do local, incluindo a 
presença da segunda maior catedral do mundo. 

A Rede de Hotéis Arco investe no aprimora-
mento dos produtos e serviços do hotel para tor-
nar o estabelecimento referência no setor.  Com 
171 apartamentos, o empreendimento conta com 
restaurante próprio, estacionamento e internet 
gratuitos e café da manhã incluso na diária. Os 
quartos são compostos com ar-condicionado, ban-
cada de trabalho e TV’s de tela plana.

De acordo com Flávia Araújo, Diretora 
Operacional da Rede de Hotéis Arco, o San Diego 
Express Aparecida representa “uma grande opor-
tunidade de explorar o grande potencial turístico 
religioso de Aparecida e uma expansão da Rede 
Arco de Hotéis na rica região do Vale do Paraíba”. 
Além de oferecer serviços completos de gestão, a 
Rede de Hotéis Arco conta com uma estratégia ela-
borada e gradual de expansão e contas gerencia-
das pela rede que dobraram de 2007 para 2015. 

Acreditando no potencial do município e com 
o intuito de fomentar também o turismo de negó-
cios, o San Diego Express Aparecida oferece quatro 
salas de eventos com capacidade para 50 pessoas. 
O intuito é aquecer a demanda corporativa da re-
gião, disponibilizando assim um espaço exclusivo 
para o público empresarial.

Windsor Hotéis ganha nova 
bandeira em Brasília (DF)

Desde o último dia 15 de maio, a rede Windsor Hotéis 
iniciou a operação de uma nova bandeira na capital fe-
deral do País. Com esse empreendimento, a rede chega 
a 12 hotéis no Rio de Janeiro e mais dois em Brasília, o 
Windsor Plaza e agora, o Windsor Brasília. Localizado na 
Asa Norte, Lote A, um dos quarteirões mais valorizados 
da cidade, o Windsor Brasília é um quatro estrelas supe-
rior, com 150 apartamentos, todos equipados com internet 
banda larga, wi-fi, TV a cabo, minibar e cofre privativo.

Dentre a infraestrutura oferecida estão: bar, restau-
rante, cafeteria, room service por 24 horas, piscina co-
berta, sauna a vapor, fitness center, salas para eventos 
com capacidade para até 250 pessoas em auditório e bu-
siness center.  Para conquistar e fidelizar os hóspedes, a 
Windsor Hotéis aposta na customização dos serviços. 
“Tudo para se sentir em casa” é o conceito bureau que 
a rede adotou no projeto de todo o hotel. 

Os apartamentos são amplos, funcionais e aconche-
gantes, com decoração clean. A gastronomia do hotel é 
assegurada pelo restaurante, para 100 pessoas, que ofere-
ce pratos da culinária internacional. O bar no lounge é a 
sugestão para um drinque depois do trabalho. 

O novo Windsor Brasília pertence a uma nova cate-
goria de hotéis da rede, focada em turismo de negócios 
e também de lazer, já que fica próximo ao estádio Mané 
Garrincha e aos principais pontos turísticos da cidade. 
“Trata-se de um empreendimento que irá oferecer hos-
pedagem de qualidade em confortáveis acomodações, 
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serviços personalizados e toda infraestrutura para os 
grandes executivos. A categoria bureau faz parte da nos-
sa estratégia de crescimento, que aposta na segmentação 
para oferecer serviços a diferentes públicos”, acrescenta 
Paulo Marcos, diretor de marketing da rede.

PGCR assume administração 
de hotel em Governador 
Valadares (MG)

A PGCR Consultoria e Administração Hoteleira aca-
ba de assumir a administração de mais uma unidade em 
Governador Valadares (MG), o Realminas Suítes Hotel, 
de 72 apartamentos. O novo empreendimento gerencia-
do pela empresa na cidade mineira faz parte do projeto 
de expansão gradual da rede. 

Com investimentos contínuos para aperfei-
çoar os serviços e produtos do estabelecimento, 
a PGCR está realizando, por exemplo, o retrofit 
dos apartamentos, que consiste em um procedi-
mento moderno de reforma, adaptação e aprimo-
ramento dos equipamentos, resultando em mais 
conforto e comodidade para os hóspedes. 

De acordo com o Diretor Comercial da PGCR, 
Daniel Baeta, a empresa investe ainda no treinamento 
de equipe, objetivando um quadro de colaboradores 
altamente qualificados; sinalização interna e externa; 
readequação tarifária e reposicionamento da marca 
juntamente com novo site de vendas.

Desde o período que a PGCR assumiu a gerência do 
hotel também promoveu algumas ações, como a refor-
ma do 10º andar; a criação do andar VIP; o lançamento 
do andar feminino; a modernização dos elevadores e do 
sistema de internet wireless; novos uniformes para toda 
equipe; modernização da recepção; pintura de todos os 
corredores; implantação do sistema de CFTV de todo o 
empreendimento e troca de toda papelaria do hotel. 

Além destas atividades, a PGCR lançou um novo 
website para o hotel com sistema de reservas online 
em tempo real e adquiriu um novo enxoval para ca-
mas de casal e solteiro. Segundo Baeta, o projeto da 
PGCR é que o Realminas Suítes Hotel fique todo re-
formado até o mês de outubro deste ano.
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Este é o quarto empreendimento 
do Grupo e se destaca na paisagem 
da cidade com um visual que 
mescla inovação e praticidade, 
acompanhando a tendência mundial 
dos melhores hotéis do gênero

Grupo Vitória Hotéis inaugura 
unidade em Paulínia (SP)

Fotos – Divulgação Vitória Hotéis

O Grupo Vitória Hotel acaba de colocar em ope-
ração seu quarto empreendimento e a cidade esco-
lhida foi Paulínia que fica na região de Campinas 
(SP).  O Vitória Convention Hotel Paulínia, conta 
com uma área construída de 15 mil m2 e está locali-
zado numa região privilegiada, ao lado do Paulínia 
Shopping e Prefeitura Municipal, próximo ao Par-

O Vitória Convention Hotel Paulínia se destaca na paisagem da cidade com um visual que mescla inovação e praticidade  



13

Implantação Hoteleira

junho/2015

nado pela incidência dos raios de sol que atravessam 
os vidros da fachada, levando o hóspede a encontrar 
uma recepção extremamente bem decorada, traba-
lhada em mármore, madeira e mobiliários com ins-
piração contemporânea e composição alternada com 
móveis da Green House e da Saccaro Design, que 
também podem ser vistos nos apartamentos.

Todo o projeto do complexo hoteleiro tem assina-
tura do arquiteto Luiz Porto e a proposta da unidade, 
segundo ele, é conferir à região um novo conceito em 
hospedagem, seguindo a excelência presente em to-
dos os empreendimentos da rede Vitória. “É um pro-
jeto amplo, para múltiplas possibilidades, e que aten-
de às necessidades do público business, com salas de 
convenções projetadas para serem práticas e eficien-
tes, quartos devidamente equipados e otimização do 
tempo de estadia, graças à localização estratégica. A 
receptividade amistosa e dedicada também continua 
sendo a marca registrada de nosso capital humano”, 
explica o arquiteto. A iluminação dos ambientes, com 
itens Via Light e Bonna Luce, favorece o design arro-
jado e garante uma melhor adequação dos espaços. 
A designer de interiores Andrea Barroso conta que a 

que Brasil 500 e Theatro Municipal, local de fácil 
acesso às Rodovias Anhanguera e Dom Pedro I. A 
unidade foi projetada para atender a demanda de 
hospedagem de Paulínia, que mantém um ritmo 
de desenvolvimento social e cultural e, principal-
mente, de crescimento econômico. O município se 
fortaleceu como polo industrial da América Latina 
a partir da presença de grandes empresas do seg-
mento de refinaria de petróleo. A cidade está entre 
as 50 mais ricas do País e se destaca entre as maio-
res economias do estado de São Paulo.

De acordo com o Diretor de Marketing do Grupo 
Vitória, Eduardo Porto, para implantar este empreen-
dimento foram realizadas pesquisas mercadológicas 
que detectaram a demanda frequente do público cor-
porativo na região e a expectativa é de que a taxa de 
ocupação anual fique em torno de 80%, assim como já 
acontece com os demais hotéis do Grupo. 

O Vitória Convention Hotel Paulínia se destaca 
na paisagem da cidade com um visual que mescla 
inovação e praticidade, acompanhando a tendência 
mundial dos melhores hotéis do gênero. Os detalhes 
começam no hall de entrada, completamente ilumi-

Fotos – Divulgação Vitória Hotéis

O hall de entrada é bem decorado, em materiais nobres como mármore, madeira e mobiliários com inspiração contemporânea



14

Implantação Hoteleira

junho/2015

principal ideia na concepção do projeto foi promover 
o bem-estar dos hóspedes em áreas elaboradas para 
proporcionar uma experiência única e inesquecível. 
Outro destaque da nova unidade são as acomoda-
ções, que contam com janelas em vidro bem amplas 
que permitem uma vista para a cidade, conhecida 
como “a Hollywood brasileira” por abrigar o Fes-
tival de Cinema de Paulínia durante vários anos. 
Há também opções de suítes com varandas, um 
diferencial que traz mais conforto e liberdade aos 
hóspedes. O hotel também investiu no enxoval, todos 
da marca Trussardi, com tecidos 100% algodão e o 
carinho evidente nos acabamentos.

Os 172 apartamentos com linhas arquitetônicas 
modernas contam com colchões Serta, anatomica-
mente trabalhados para garantir uma noite de sono 
revigorante. Os quartos ainda possuem fechaduras 
eletrônicas e cofres de segurança Onity, que garantem 
tranquilidade durante toda a estadia. Nos banheiros, 
torneiras e chuveiros da marca Grohe, evitam desper-
dício de água sem perder em qualidade. Os ameni-
ties são da Terra Brasil Cosméticos, fornecidos pela 
Realgem’s. Entre os mimos disponíveis há sabonetes, 

shampoos, condicionadores e hidratantes. Os servi-
ços do Vitória Convention Hotel Paulínia acompa-
nham a expansão e o desenvolvimento econômico 
da região. Por isso, o empreendimento oferece uma 
gama de opções, incluindo piscina, academia, res-
taurante e snooker bar, além do amplo centro de 
convenções com oito salas versáteis e mezanino 
com duas salas capazes de receberem, juntas, até 
600 pessoas em auditório. “O perfil idealizado para 
o novo hotel atenderá as necessidades do público 
business, oferecendo toda a comodidade e prati-
cidade das salas de convenções, estrategicamente 
versáteis, além de tecnologia, segurança e confor-
to”, revela a Gerente geral Cacilda Bonugli.

Sabores da hospedagem 
Os hóspedes e visitantes podem desfrutar de dois 

ambientes gastronômicos, com focos diferenciados 
e alta qualidade culinária. O restaurante Vitorino 
oferece ambiente agradável, com cozinha integra-
da, e capacidade para 250 pessoas. No menu elabo-
rado pelo chef Rafael Machado estão disponíveis 
pratos que levam em consideração os conceitos 

Os apartamentos são bem amplos e possuem uma moderna linha arquitetônica   
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de comfort food e family food, com ingredientes 
típicos da culinária brasileira. Além das opções à la 
carte, em porções ideais para serem compartilha-
das com a família e amigos, há ainda um balcão de 
massas italianas, frescas e tradicionais, preparadas 
aos olhos dos clientes em fornos combinados Prá-
tica e FornoFlex. Entre os destaques do cardápio, 
lombos de bacalhau “gadus morhua”, assados no 
azeite, além dos deliciosos camarões e moquecas. 
As opções de grelhados com carne de Black Angus 
são um capítulo à parte. O restaurante, que ser-
ve do café da manhã ao jantar, conta ainda com o 
charme e o design arrojado de uma adega envi-
draçada, que possui rótulos consagrados a pre-
ços bem convidativos. “Queremos valorizar a co-
zinha brasileira e seus ingredientes típicos, além 
de celebrar a cultura da mesa farta e dos bons 
encontros. Nossas receitas buscam aproximar 
os clientes das suas próprias memórias gastro-
nômicas, construídas ao lado das pessoas mais 
importantes. Esta será uma cozinha para reunir à 
mesa aqueles que mais amamos”, diz Cristina Ró-
seo, Gerente de A&B do Grupo Vitória.

O restaurante Vitorino oferece ambiente agradável, com cozinha integrada, e capacidade para 250 pessoas

A cozinha é equipada com itens Macom e possui 
ambientação que favorece o serviço de mesa, com 
decoração em madeira e cores em tons terrosos. 
Outro ponto forte do complexo é o bar intimista 
Maria Azeittona, que oferece um clima receptivo 
e, ao mesmo tempo, descontraído. O espaço tem 
capacidade para acomodar até 150 pessoas e trás 
na decoração cadeiras de madeira maciça pensadas 
para compor um estilo boêmio, formando um am-
biente excelente para happy hours e reuniões infor-
mais de negócios. As opções do menu incluem por-
ções individuais e petiscos regados a drinks bem 
preparados, sucos variados, refrigerantes, cervejas 
e um chopp realmente gelado. O lugar é amplo e 
bem aproveitado. O bar foi instalado no privile-
giado terraço do novo hotel e disponibiliza para os 
hóspedes e convidados uma sala vip para snooker. 
Dois ambientes, um interno e um externo, dividem 
o bar – o que torna possível a realização de festas 
animadas pelos DJs da região, assim como a marca 
já faz com o Iff! Bar, em Campinas. A estrutura é 
essencialmente convidativa para a diversão entre 
amigos, colegas e também para a família.
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Com esse novo empreendimento, a 
rede chega na cidade, que é a maior 
produtora de petróleo do Brasil, e 
completa oito hotéis em operação 
em seu portfólio

A Vert Hotéis, em parceria com a InterRio In-
corporadora e a Sinco Engenharia, inauguraram 
oficialmente no último dia 9 de junho a primeira 
bandeira Ramada na cidade de Campos dos Goyta-
cazes. O município do estado do Rio de Janeiro 
conta com uma população de quase 500 mil habi-
tantes, sendo o município com a maior extensão 
territorial do estado. A cidade é a maior produtora 
de petróleo do Brasil, além de concentrar a maior 
parte da indústria cerâmica fluminense, o que atrai 
um grande número de executivos de negócios do 
Brasil e do exterior. Além disto, é um importante 

                         inaugura unidade 
em Campos dos Goytacazes ( RJ)

centro comercial e financeiro que abrange o Norte, 
Noroeste fluminense e o Sul capixaba. “Este será 
o primeiro empreendimento da marca Ramada na 
cidade e optamos inserir a marca devido à carên-
cia de hotéis com serviços de padrão internacio-
nal”, destaca Érica Drumond, Diretora geral da 
Vert Hotéis. Segundo ela, o empreendimento faz 
parte do plano da expansão da Rede em todo o 
Brasil, que atualmente conta com mais sete ho-
téis em operação nas cidades de Belo Horizonte, 
Lagoa Santa (a 8 Km do Aeroporto de Confins), 
São Paulo, Rio de Janeiro, Linhares (Espírito San-
to) e Americana, no Interior de São Paulo.

A localização é um dos pontos fortes do empre-
endimento com cerca de 14 mil m2 de área cons-
truída, distribuído em 20 pavimentos, implantado 
bem no centro da cidade, na Rua Bruno de Azeve-
do, 60/70, esquina com a Av. 28 de Março, próxi-
mo aos principais shoppings e com ótimas opções 
de lazer em seu entorno. Fica próximo também 

Fachada do Ramada Campos dos Goytacazes (RJ)
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levam a marca Rubbermaid e as cortinas foram 
confeccionadas pela empresa, Cortinas A Ja-
nela. Os banheiros contam com acessórios 
Crismoe que instalou papeleira dupla, porta 
toalha 45cm, porta toalhas duplo 60cm, por-
ta shampoo de canto, cabide, amortecedor 
de porta, fecho de segurança “Trifor” para 
portas de entrada, barras de apoio Oneself de 30, 
80 e 90cm.  Quem fez o mobiliário dos apartamen-
tos e das áreas comuns foi a Marcenaria L’Aurel.

A Leucotron, uma das mais tradicionais empre-
sas de soluções em telefonia e centrais pabx no Bra-
sil, forneceu terminais telefônicos para este empre-
endimento, assim como uma central pabx ision ip 
4000 que é integrada com o pms da CM Net / Be-
match. Com esta solução, o telefone é liberado para 
ligações somente após o check-in e é bloqueado 
após check-out. O lançamento das despesas de 
minibar pela camareira é feito através do termi-
nal do apartamento, assim como a alteração do 
status do quarto após a limpeza.

No terraço com uma vista panorâmica da região 
é onde se encontra a piscina, sauna, sala de jogos e 

ao bairro da Pelinca, onde se encontra o segundo 
centro comercial e financeiro da cidade, onde es-
tão as lojas mais renomadas e diversos shoppings. 
Por conter a maior parte dos bares e restaurantes 
da cidade, a Pelinca é considerada nobre e sempre 
movimentada, principalmente à noite. E somado a 
isto, existe ainda a presença de lindas praias, sen-
do que em algumas, há colônias de pescadores. 
“Estas razões nos levaram a ampliar ainda mais 
a nossa atuação no mercado hoteleiro por meio 
desta parceria com a Vert Hotéis. Seguindo nossa 
estratégia de firmar parcerias com os principais 
grupos hoteleiros do mundo, visamos oferecer 
produtos altamente competitivos, com gestão 
profissional e foco na geração de rentabilidade 
para nossos clientes/investidores”, ressalta Wil-
son Sequeira, Diretor de Operações da InterRio. 
Ele destaca que para implantar este empreendi-
mento foram necessários o investimento de R$ 90 
milhões captados no mercado de investidores.

Moderna infra-estrutura
O hotel possui 300 unidades habitacionais com 

metragem que varia entre 24 e 32 m² e contam com 
uma infra-estrutura para assegurar muito confor-
to aos hóspedes, como: Camas super king size da 
marca Anjos, TV de LCD de 39 polegadas com 
uma variada opção de canais a cabo, internet wi-
fi, estação de trabalho, poltronas da marca WG, ar 
condicionado, minibar, cofre da marca Super Safe, 
fechaduras eletrônicas e mini cozinha. Os equipa-
mentos de limpeza e o carrinho das arrumadeiras 

A recepção utilizou materiais nobres no acabamento 

para maximizar o clima de conforto
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spa. Na área de alimentos e bebidas se destaca o res-
taurante Columbia Steak House que funciona dia-
riamente, das 06h00 às 23h00 e room service 24h00, 
servindo um cardápio de culinária brasileira. E de 
olhos nas oportunidades geradas pelos eventos re-
alizados pelas empresas que atuam na Região, exis-
te no hotel uma sala de eventos com carpetes Santa 
Mônica que comporta até 200 pessoas e que pode 
ser dividida em salas menores, graças as divisórias 
retráteis da Arkflex.  A infra-estrutura se completa 
com um estacionamento para 204 veículos.

Quem fez a contratação dos fornecedores 
foi a Hamam International, utilizando mão de 

obra altamente qualificada que executou o pro-
jeto de interiores de acordo com os padrões da 
bandeira Ramada dentro do prazo previsto. 

Quem está gerenciando este hotel é Sady 
Viana que possui formação em administra-
ção de empresas pela PUC/MG, especializa-
ção em gestão gastronômica e hoteleira pelo 
Senac/MG  e de gestão com ênfase em ma-
rketing pela Fundação Dom Cabral, em Nova 
Lima (MG). Sua carreira profissional na hote-
laria inclui passagem pela rede mineira Arco, 
hotel Financial (BH), e gerente trainee em al-
gumas unidades da Vert Hotéis.

Os apartamentos são bem aconchegantes

O moderno fitness Center é uma opção para o hóspede manter a forma física
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Métodos e sistemas construtivos 
modernos foram implantados 
para maximizar o padrão de 
qualidade e reduzir prazos, 
assim como sistema de 
aquecimento solar de água 
e de reutilização de água 

A Praia Grande Construtora / Solbrasil e 
a Paes e Gregori se uniram para erguer uma 
edificação de 12 mil m2 de área construída em 
Jundiaí que é um modelo de sustentabilidade 
em razão dos métodos e sistemas construtivos. 
O principal ponto observado foi a elaboração 
de um projeto executivo consistente, com a 
presença coordenada de todos os projetos de 
instalações, estrutura e sistemas, tendo como 
base o projeto arquitetônico e isto é funda-
mental para evitar retrabalhos e cumprir cro-
nogramas de prazo de entrega. E mesmo com 
projetos bem elaborados e um intenso plane-
jamento, as dificuldades já se apresentaram 
logo no início, com a recolocação da rede de 
água municipal e a conformação do terreno, 
com a incidência de aclive acentuado. Para 
superar este desafio, foi necessário realizar 
a contenção das vias públicas na periferia do 
lote sem sobrecarregar a estrutura do prédio. 
“A solução adotada foi a utilização do mé-
todo denominado solo grampeado, bastante 
utilizado na construção de rodovias e que 
recentemente vem sendo aplicado em edifi-

Praia Grande Construtora / 
Solbrasil e Paes e Gregori 

erguem edificação sustentável

cações com maior frequência. Este sistema 
permitiu executar todo o movimento de terra 
evitando a cravação de perfis que causariam 
problemas na vizinhança e sem a necessida-
de de travamento na estrutura do prédio. Isto 
permitiu um canteiro limpo e maior rapidez 
no processo”, revela o Diretor da Paes e Gre-
gori, Nestor Gregori.

Como esta edificação era de um hotel de 
rede internacional, erguer de forma rápida 
era uma necessidade, assim como a preocu-
pação com o conforto e segurança dos hós-
pedes. Para isto, foi adotado sistema de al-

Nestor Gregori: “A construção desta edificação exigiu 

um bom planejamento para superar os desafios”
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Outro sistema importante instalado visando 
facilitar a manutenção, foram às instalações 
hidráulicas dos apartamentos todas em tubos 
pex da marca Astra embutidos em conduites 
dentro das paredes de dry-wall, com fácil re-
moção e troca em caso de uma possível manu-
tenção. E na segurança, se destaca o sistema 
de automação monitorado implantado pela 
empresa TS 4 que pode ser acessado atra-
vés de um painel na sala da gerência. No 
quadro de comando é possível acompanhar 
o status dos principais sistemas do hotel, 
como: sistema de reuso, alarme e incêndio, 
ar condicionado, bombas de água, válvulas 
de gás, gerador, aquecimento de água.

Outro aspecto importante foi o planeja-
mento dos projetos para evitar retrabalhos e 
isto incluiu os projetos de decoração das áre-
as comuns, paisagismo, comunicação visual 
e luminotécnica visando realçar as formas ar-

venaria estrutural que permitiu iniciar as 
instalações e até a decoração antes mesmo de 
finalizada a estrutura, agregando velocidade 
e otimizando os recursos. A presença de for-
necedores de qualidade em todos os setores, 
tais como instalações hidráulica e elétrica, 
ar condicionado, dry-wall (parede de gesso 
acartonado) com tratamento acústico, portas 
especiais com alto desempenho acústico e re-
sistência a fogo, forros de gesso e o contro-
le rigoroso de qualidade adotado pela PGC 
/ Sol Brasil, baseado em processo certifica-
dos, garantiram o alto nível de acabamento. 
Os caixilhos de segurança em PVC com iso-
lamento acústico da marca Primeira Linha, 
sistema de recirculação de água quente que 
aumenta a rapidez na chegada de água quen-
te à torneira, dentre outras medidas, foram 
soluções aplicadas na construção visando 
garantir o conforto e a qualidade da estadia. 

O sistema de ar condicionado do tipo VRF instalado na cobertura da edificação faz parte das ações sustentáveis
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quitetônicas e valorizar os espaços generosos 
das áreas comuns. Na fachada a iluminação em 
led criou uma visibilidade noturna e o diálogo 
com a principal avenida da cidade.  Como nes-
te hotel existe um setor de eventos com a pre-
sença de um grande terraço descoberto, estes 
projetos assumiram importância ainda maior. 

A segurança da edificação também foi 
aliada a sustentabilidade. Buscando a maior 
economia e eficiência para o aquecimento de 
água, partiu-se para um estudo do melhor 
sistema a ser implantado. Foram levantados 
gastos com implantação e gastos operacionais 
dos sistemas, como: aquecimento a gás, aque-
cimento através de bombas de calor (elétrico) 

e sistema de aquecimento solar com outro sis-
tema auxiliar . “Em termos de economia po-
demos destacar os coletores solares da marca 
Jelly Fish, adotados como o sistema principal 
de aquecimento, que apesar de apresentarem 
um custo inicial de implantação superior aos 
demais, proporcionam custo zero de opera-
ção no aquecimento (custo somente para cir-
culação, através de bomba, da água dos re-
servatórios para as placas e retornando aos 
reservatórios). Como sistema complementar 
ou de back-up, foram adotados aquecedores 
a gás da marca Rinnai, com menor custo de 
implantação e previsão de baixíssima utiliza-
ção”, assegura o Diretor de obras da PGC/
Sol Brasil, José Maria Neves Baptista. 

Ele destaca que o dimensionamento do 
sistema de aquecimento solar de água levou 
em consideração dados específicos do hotel 
como localização e sazonalidades climáticas. 
Após o cálculo de consumo de água quente 
para os 180 apartamentos, foi dimensionado 
o sistema híbrido (solar e apoio a gás) com 
36 coletores solares com 2m² e 50 com 1,6m², 

José Maria Neves Baptista: “Construir uma edificação 

sustentável foi nossa preocupação desde o início”

As instalações hidráulicas dos apartamentos em 

tubos pex são embutidas em conduites dentro das 

paredes de dry-wall para facilitar a manutenção
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mais três reservatórios de 4.000 litros, totali-
zando 12.000 litros de reserva de água quen-
te. “Esta reserva é suficiente para dois dias 
de consumo médio para a edificação, pois 
conta também com um sistema de válvulas 
termostáticas, quadros de comando e bom-
bas de circulação, além do sistema auxiliar a 
gás, composto por mais quatro aquecedores 
de 32,5 litros/ min. Além desta segurança na 
oferta de água quente, a economia dos custos 
operacionais comprovou a escolha acertada 
do sistema”, enfatizou o Engo Baptista.

Outro importante projeto sustentável que 
ele revela foi a de reutilização de água. Para 
isto, foi implantado na edificação o sistema 
de tratamento de águas, composto por três 
principais etapas: Captação de esgoto cha-
mado de águas cinzas, tratamento através de 
uma ETA - Estação de Tratamento de Água 
e reuso de água tratada nas bacias sanitárias 
dos apartamentos. “Na primeira etapa, o sis-
tema trabalha com a captação e tratamento 
das águas cinzas, que são provenientes dos 
pontos de dreno do ar condicionado  e esgo-
tos dos lavatórios e dos chuveiros dos 180 
apartamentos. Este sistema contempla duas 
redes de captação de esgoto sendo a primei-
ra, a das águas cinzas que conduz este esgo-
to ‘limpo’ para a ETA. Na segunda etapa, as 
águas são conduzidas através desta rede in-
dependente de esgoto para um reservatório 
inferior de chegada, de 5.000 litros. Através 
de um sistema de bóias e bombas automáti-
cas, a água é conduzida a uma ETA e que, por 
sistemas automatizados, realiza o processo de 
tratamento em três níveis. Inicia-se pela do-
sagem de produtos químicos que realizarão a 
floculação, formando flocos de resíduos. No 
processo seguinte a água passará pelo decan-
tador e se desprenderá dos flocos para por 
fim  passar por filtros a concluírem o proces-
so de tratamento desta água de reuso. Na ter-
ceira etapa, as águas, agora tratadas, passam 
a ser armazenadas num reservatório inferior 
de saída de 5.000 litros que são bombeadas 

para reservatórios superiores, isolados dos 
demais  de 10.000 litros. A partir destes re-
servatórios esta água passa a alimentar, por 
gravidade, somente as bacias para descarga. 
Com  a utilização destas águas, é produzido 
um segundo esgoto com a descarga das ba-
cias, este sim tem uma segunda rede interna 
de esgoto, a ser despejada nas redes de cap-
tação da concessionária da cidade. Para este 
projeto a economia de água na edificação está 
prevista em 160.000 litros por mês de frequ-
ência convencional”, estima o Engo Baptista.

Além da dedicação em sustentabilidade ex-
pressada pelo sistema de aquecimento solar de 
água e reuso das águas cinzas, ainda houve ou-
tros sistemas com o mesmo foco, como: A implan-
tação de sistemas para economia de energia na 
iluminação, composta por sensores de presença, 
timers, e lâmpadas em leds, com baixo consumo 
de energia e instalação de reguladores de vazão 
em chuveiros e torneiras para controle de vazão 
adequada a seus devidos usos, importante devi-
do  a correção das variações de pressão. Somado 
a isto, foi implantado um sistema de ar condicio-
nado do tipo VRF, da marca Samsung, onde as 
condensadoras, que resfriam e condensam o gás 
das linhas de ar condicionado, trabalham de for-
ma gradual para atender a necessidade de refri-
geração que está sendo solicitada. Ou seja, cada 
uma das 18 condensadoras que atendem os 180 
apartamentos, trabalham de forma individuais 
em frequência solicitada ou em conjunto, tam-
bém em frequência solicitada, para que assim o 
sistema seja otimizado ao máximo com relação 
ao consumo de energia. Até mesmo a falta de 
energia do empreendimento foi fator de preo-
cupação de sustentabilidade. Foi instalado um 
grupo gerador da marca Stemac para atender 
a 100% da demanda com uma autonomia de 
quatro horas, contando com equipamentos 
de catalisação que minimizam a poluição na 
saída do escapamento. O sistema em rampa 
possibilita com que o quadro de transferên-
cia realize a troca do fornecimento de energia 
em horários de pico de custo. 
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Hóspedes beneficiados 
E toda esta infra-estrutura montada na edificação 

foi para receber o ibis Jundiaí Shopping, que en-
trou em operação oficial no último dia 19 de maio. 
O empreendimento conta com 180 apartamentos 
e complementa a oferta da rede Accor no estado 
paulista que já conta com outros 78 hotéis e mais 
14 mil quartos. A construção exigiu R$ 45 milhões 
em investimentos captados através de um pool de 
investidores. A localização é um dos diferenciais 
deste empreendimento que está situado na Av. 9 
de julho, principal via de entrada de Jundiaí, ao 
lado do Shopping Jundiai e da Via Anhanguera.

A Átrio, maior franqueadora da Accor no Bra-
sil, é quem vai administrar este empreendimento, 
e com isto, passa a ter a administração de 22 unida-
des nas bandeiras Mercure, Novotel e os íbis (ver-
melho), ibis Style e Budget. Paulo Mélega, Diretor 
da Átrio está com uma expectativa bem otimista 
na performance deste hotel. “Ele é o maior de Jun-
diaí em número de apartamentos e será mais um 
desafio a ser superado, mas estamos preparados, 
pois temos know how de 25 anos e projetamos ter 
47 hotéis em operação e 5400 quartos nos próximos 
anos”, ressaltou Mélega.

Em relação à expectativa de taxa de ocupação, 
Guilherme Kuntze, Gerente de operações ibis, pre-
vê que em apenas seis meses o empreendimento 
atinja a taxa de 80%. “Temos um forte embasamen-
to de estudos de viabilidade que apontam esta ocu-
pação que é a performance dos hotéis ibis no Brasil. 
E esta unidade vem suprir a carência de hospeda-
gem de turismo a lazer, pois Jundiai é a nona eco-
nomia do Estado, a 23ª do País e possui um parque 
industrial com mais de 1300 empresas. O hotel será 
também uma boa alternativa para o público que vi-
sita os parques de diversões da Região, vinícolas e 
as diversas belezas naturais, assim como alternati-
va para eventos”, destacou Kuntze.

ibis Jundiai Shopping, 
sustentabilidade em prol do 

conforto e segurança dos hóspedes
E quem também está com uma expectativa oti-

mista no sucesso deste empreendimento é Carlos 
Alberto Campilongo Camargo, Diretor da PGC / 
Sol Brasil. “Temos um histórico de parceria com a 
rede Accor, pois construímos há cerca de 13 anos 
atrás o ibis em frente ao aeroporto de Congonhas 
que é um case de sucesso e possui altas taxas de 
ocupação. Mais recentemente construímos o ibis 
Mogi das Cruzes que também possui altas taxas de 
ocupação e isto nos motiva a construir também ou-
tros ibis em Itatiba, Santa Bárbara, São Paulo, Assis, 
Suzano e um Novotel em Itu”, destaca Camargo.

Conforto e comodidade
Os apartamentos possuem uma boa infra-estru-

tura para maximizar o conforto dos hóspedes e isto 
inclui telefone, ar condicionado da marca Samsung, 
televisão de LCD de 32 polegadas da LG com uma 
variada opção de canais a cabo, frigobar, fechadura 
e cofre eletrônico da VingCard e uma bancada 
de madeira para trabalho. Somado a isto, está 
a cama exclusiva Sweet Bed by ibis, projetada 
pela equipe da Accor junto com a Colchões Castor 
para garantir mais conforto aos hóspedes. O en-
xoval de cama e banho é da Altenburg e coube 
a VAG Confecção fornecer as cortinas. Nos ba-
nheiros o secador de cabelo é da Panther.

Coube à empresa Manufacta confeccionar o mobi-
liário dos quartos do hotel, utilizando painel BP (bai-
xa pressão) fornecido pela Duratex e especialmente 
desenvolvido para a rede ibis. A fabricação utilizou 
o sistema CNC, totalmente automatizado e exigiu 
a elaboração de projeto em software específico, que 
reproduz fielmente em três dimensões as técnicas de 
montagem, estruturação e fixação efetivamente apli-
cadas, além de otimizar a utilização do material. Para 
a instalação foram treinadas equipes de montadores 
constituídas de dois profissionais por dormitório, 
além de equipes de transporte e embalagem. Todo o 
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mobiliário segue rigorosamente o disposto nos cader-
nos de detalhes da Accor.  As áreas comuns ficaram 
a cargo da empresa G2 e seguem a nova versão do 
projeto internacional da rede ibis.

No hotel, os principais serviços, como a recepção 
e o bar, funcionam 24 horas, a internet é gratuita e 
os ambientes são 100% não fumantes, além de acei-
tar cachorros de estimação de pequeno porte.

Diante da forte demanda de eventos, o empre-

 Os apartamentos são muito confortáveis e possuem uma boa infraestrutura

endimento conta com cinco salas bem equipadas, 
com capacidade para até 200 pessoas, com divisó-
rias retráteis da marca Wall System, mobiliário da 
Tomberlin e carpetes da Interface Flooring.

Na área de alimentação, o hotel conta com o ibis 
Kitchen Restaurante, que possui funcionamento no 
almoço e jantar, com buffet nos dias de semana e à 
la carte nos finais de semana. Os equipamentos de 
cozinha levam a marca Topema.

O ibis Kitchen Restaurante é uma das opções gastronômicas do empreendimento
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Rede Nord inaugura 
unidade no Brejo Paraibano 

A rede Nord Hotéis inaugurou no último dia 1º 
de maio mais uma unidade na cidade de Bananei-
ras, localizado no Brejo Paraibano. O Nord Easy 
Serra Golfe aumenta a oferta de opções para hos-
pedagem, em mais uma região do estado. 

O empreendimento oferece 55 apartamen-
tos, distribuídos em 105 leitos, salão para pa-
lestras, convenções e eventos para 70 pesso-
as, com todo o equipamento de apoio sonoro 
e visual, além de propiciar aos seus clientes, 
o único campo de golfe na Paraíba.

A inauguração do Easy Serra Golfe aumenta a 
carta de opções da rede para 8 unidades adminis-
trativas, em uma cidade serrana,  que propicia um 
clima frio, diferente do clima típico do Nordeste. 

Transamérica abre
unidade em Cuiabá (MT) 

Em regime soft opening, o Transamérica 
Hospitality Group inaugurou uma nova unida-
de no Centro Oeste do Brasil. O Transamérica 
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além de estacionamento no local, oferecendo mais 
comodidade para os participantes.

Best Western Linhares (ES) 
abre as portas este mês

A administradora Hotelaria Brasil inaugura 
neste mês de junho mais um empreendimento. O 
Best Western Linhares Design Hotel será aberto em 
Linhares, no Espírito Santo, e está situado na re-
gião central do município, localização que facilita o 
acesso aos principais bairros e rodovias da cidade.

O novo empreendimento deverá atender as ne-
cessidades do público corporativo. São 182 quartos 
divididos em duas categorias, sendo quatro apar-
tamentos adaptados para pessoas com deficiência. 
O hotel ainda contará com estacionamento e várias 
lojas no piso térreo do edifício, projetadas para pro-
porcionarem conforto e praticidade aos hóspedes.  

Pensando ainda no bem estar do cliente, o 
empreendimento terá restaurante, que fun-

Executive Cuiabá-CPA é o segundo empreen-
dimento na região e está localizado em frente 
ao Centro Político Administrativo, próximo ao 
Centro de Eventos Pantanal (das maiores em-
presas da cidade) e a 400 metros do Shopping 
Pantanal, na capital mato-grossense.

Os quartos, que medem a partir de 25,81m², são 
equipados com uma cama de casal ou duas de sol-
teiro, estação de trabalho, ar condicionado, cofre 
individual, TV, linha telefônica, wi-fi. A área de la-
zer é composta por um espaço fitness , um terraço 
no 18º andar, com uma vista para a cidade e to-
dos os hóspedes podem contar com os serviços de 
room service, lavanderia, restaurante, mensageiro, 
café da manhã cortesia e estacionamento.

Para quem precisa de um espaço para eventos 
e palestras o hotel dispõe de uma sala localizada 
no 18º andar com capacidade para até 80 pessoas 
em formato auditório ou 30 pessoas em formato 
U. Uma equipe especializada fica responsável por 
oferecer o serviço completo de alimentos e bebidas, 



30

Implantação Hoteleira

junho/2015

cionará como coffee shop, oferecendo café da 
manhã, almoço e jantar. Aberto ao público, o 
restaurante servirá pratos rápidos e possuirá 
room service para os hóspedes.

Beach Class Conselheiro entra em 
operação em Recife (PE)

A rede Nobile Hotéis inaugurou recentemen-
te o long stay Beach Class Conselheiro, situado 
no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE). Para 
a abertura do empreendimento foram investi-
dos cerca de R$ 25 milhões, em apartamentos 
equipados com tv a cabo, wifi, enxoval, utensí-
lios e equipamentos de cozinha.

O Beach Class Conselheiro possui 75 apartamen-
tos e pretende trazer ao mercado um novo conceito 
de locação. De acordo com a Gerente de Operações 
da rede, Camila Arruda, o hotel deverá atingir até 
88% de ocupação nos seus primeiros meses de ope-
ração. “Até o final desse ano, iremos administrar 
265 apartamentos de longa estada em Pernambuco. 
Em todos os nossos empreendimentos voltados a 

este segmento no Nordeste - Beach Class Residen-
ce By Nobile (PE), Nobile Style Maria Frazão (PE), 
Beach Class Conselheiro (PE), Beach Class Fortale-
za By Nobile (CE) e Quintas Private Residence By 
Nobile (BA), a ocupação registrada até o segundo 
semestre deste ano é de 92%”, declara.

Na visão de Roberto Bertino, Fundador e Pre-
sidente da Nobile Hotéis, a rede administra mais 
de 1.500 apartamentos de long stay atualmente. 
“O conceito residencial com serviços é inova-
dor e vencedor, pois oferece serviços hoteleiros 
de comodidade disponíveis pelo regime “pay-
per-use” aos que optaram por morar no empre-
endimento e excelente renda mensal de locação 
àqueles condôminos que optaram por aderir ao 
pool de locação imobiliário. Além disso, a No-
bile implanta os seus padrões internacionais de 
serviços, fica responsável pela comercialização 
dos apartamentos, vistoria e manutenção das 
unidades, pagamento da taxa de condomínio e 
tributos. Somado a tudo isso, nosso time dedica 
aos nossos clientes a nossa já tão conhecida Hos-
pitalidade Brasileira”, declara.



31

Empresas e Negócios

junho/2015

Masterline completa quatro anos e 
comemora performance

Diante das oportunidades apresentadas 
pelo mercado hoteleiro, a Master Line está 
consolidando cada vez mais presença no se-
tor. E tem muitos motivos para comemorar 
neste mês em que completa quatro anos de 
atividades. É cada vez mais forte a presen-
ça no mercado como fornecedora de mobiliário 
para eventos, com forte atuação junto as grandes 
redes hoteleiras, hotéis independentes, como: 
Atlântica Hotels, Accor, Arco, Bristol, Intercity, 
Club Med, Hotéis Alvorada, Royal Palm, Tauá, 
Bourbon, entre outros. A empresa também já 
conquistou vários clientes de centros de con-
venções como o Expoville, em Joinville (SC), o 
Centro de Convenções D. Pedro, em Campinas 
(SP) e entidades como o SEBRAE.

A Masterline foi criada para ser uma 
provedora de soluções para a hotelaria 

apresentando produtos para eventos de fa-
bricação própria e representando renomadas 
marcas hoteleiras no estado do Paraná, como 
Cônsul, Brastemp e Semp Toshiba. 

De acordo com o sócio diretor da em-
presa, Roberto Alonso Garcia, o setor ho-
teleiro representa 80% do faturamento da 
MasterLine e a expectativa é aumentar ainda 
mais o portfólio de produtos para continuar 
oferecendo várias opções ao setor. “Estaremos 
participando da feira Equipotel onde apre-
sentaremos serviços de marcenaria e teremos 
um apartamento modelo montado, também os 
demais produtos que fornecemos. O mercado 
hoteleiro está bem aquecido e nossa expecta-
tiva é de crescer muito nos próximos anos, 
pois fazemos entregas em qualquer parte 
do território brasileiro”, assegura Garcia. 
Contato  www.masterlinemoveis.com.br ou 
Fone (43) 3056-0166
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Desbravador lança software de 
gerenciamento hoteleiro nas nuvens

O Desbravador Light é um projeto inova-
dor que a empresa acaba de lançar no mer-
cado, pois une funcionalidades com a pra-
ticidade de ser 100% web, tendo como foco 
os hotéis de pequeno e médio porte. “Este 
software demandou 18 meses de estudos e 
consumiu cerca de R$ 1 milhão, mas estamos 
convictos do sucesso deste produto que fará 
verdadeira revolução para integrar a gestão em 
hotéis dos pontos mais remotos do Brasil, gra-
ças ao acesso a nuvem que proporciona ainda 
mais segurança na operação”, enfatiza Marcelo 
Pompeo, Diretor geral da Desbravador.

Segundo ele, produto foi desenvolvido 
em linguagem de programação JavaTM, e o 
acesso é 100% web. Conta um design moder-
no e funcional, busca facilitar o processo de 
gerência hoteleira, permitindo a realização 
das atividades não apenas nas estações de 
trabalho, mas também dispositivos móveis, 
como notebooks, smartphones e tablets, sen-
do uma ferramenta para todos os tipos de 
meios de hospedagem. “Estamos presentes 
em 3.200 hotéis do Brasil e vários outros paí-
ses sulamericano, como Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Chile e Peru. Graças à parceria 
com a Samba Hotéis, em breve estaremos em 
Orlando, nos Estados Unidos e em Beirute, 
no Líbano. Mesmo presente em grandes re-
des hoteleiras, temos um grande foco nos 
pequenos meios de hospedagens que repre-
sentam 40% de nosso faturamento”, concluiu 
Pompeo que aparece na foto ao lado de Alcir 
Tongo, Diretor de vendas da Desbravador.

Girbau lança lavadora extratora 
que reduz custo de água 
e energia elétrica

A Girbau, uma das maiores empresas prove-
doras de soluções em equipamentos de lavande-
rias do mundo, acaba de lançar a lavadora ex-
tratora no modelo RMG que consegue lavar de 
13 a 28 quilos de roupas com reduzido consumo 
de água e energia elétrica. “Este equipamento 
de grande produtividade e desgin robusto pos-
sui uma tecnologia embargada de última gera-
ção que cria uma grande facilidade e segurança 
na operação como o sistema Twin Lock (Auto 
Check) que permite a lavadora entrar em fun-
cionamento somente após comprovar que a por-
ta está fechada e com a trava ativada”, explica 
Rafael De Marco, Gerente comercial da Girbau.

Outra importante função que este equipamento 
possui é o Just in Load ajusta o consumo de água 
e o tempo de dosagem de forma proporcional ao 
peso carregado na lavadora. Desta forma, se eco-
nomiza água, energia elétrica e produtos quími-
cos em cada ciclo de lavagem. Outra característica 
importante deste equipamento é que possui um 
maior poder de centrifugação, pois alcança fator G 
200 que possibilita menor umidade residual, o que 
exige menos tempo das peças nas secadoras.
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Check-in muda controle acionário
A Check-in, um dos mais tradicionais for-

necedores de software de gestão hoteleira está 
com um novo grupo controlador. Trata-se da 
empresa GPinheiro, que atua no segmento de 
construção civil e hotelaria e também por Fábio 
Adriano da Silva, que se desligou em feverei-
ro desde ano da Bematech, após 12 anos, para 
se empenhar neste projeto. “Adquirimos 75% 
do controle acionário e os 25% ficaram com o 
Vinicius Barreira que continua comandando a 
área de tecnologia. Temos um software modu-
lar, o NetHotel, que pode se adaptar a qualquer 
modelo de meios de hospedagem independen-
tes e de redes. Seus 20 módulos contemplam 
os principais pilares de Vendas, Operações, 
A&B, Suprimentos, Financeiro, Contábil e 
Fiscal. O objetivo é melhorar ainda mais este 
software para posicioná-lo de maneira com-
petitiva também para o meio da pirâmide do 
mercado, onde existe uma carência de opções 
para os hotéis e Redes, mas não vamos deixar 
nosso DNA que são os pequenos meios de hos-
pedagem”, enfatiza Fabio Adriano que passa a 
ser o novo CEO da Check-in.

Segundo ele, está sendo realizada várias 
ações para reforçar este novo posicionamento 
de mercado da Check-in que serão apresen-
tados na íntegra na feira Equipotel São Paulo 
que acontece em setembro. “A nova Versão 
do NetHotel deve atender a todas novas ne-
cessidades do mercado, no que diz respeito a 
Revenue Manager, Vendas (fidelidade, chan-
nel, etc) e Auditoria Fiscal, permanecendo com 
a excelente performance, segurança, confiabili-
dade e fácil operação”, lembra Fabio Adriano.

Adriano destaca que estas novas ações e 
layout deverão demandar cerca de R$ 1 milhão 
em investimento e a expectativa é bem otimista 
ao momento do mercado nacional em função da 
economia, pois os valores praticados serão atra-
tivos a essa realidade, com a principal diferença 
que o Hotel ou Rede não terão qualquer perda de 
funcionalidade. Muito pelo contrário, essa versão 
agregara novidades e inovações, mantendo a já 
tradicional estabilidade e performance. “Vamos 
atuar de forma bem agressiva no mercado e esta-
mos fechando uma série de parcerias. Com isto, 
esperamos aumentar em 40% nosso faturamento 
neste ano” concluiu Fábio Adriano.
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21ª BNT Mercosul 
surpreende organizadores 
e inicia mudanças para 2016

A 21ª edição da BNT Mercosul, realizada em 
Itajaí (SC) entre os dias 22 e 23 de maio, foi um 
grande sucesso, na visão dos organizadores 
Geninho Goes e Jair Pasquini e também de acor-
do com os números. O evento recebeu 6.918 pro-
fissionais vindos de 6 países (Brasil, Argentina, 
Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai). A feira de 
negócios reuniu 483 marcas distribuídas em 131 
estandes. Segundo os organizadores, a média de 
contatos comerciais por estande em dois dias foi 
de 360 visitas, totalizando 47.160 encontros entre 
vendedores e compradores. 

 Realizada pela primeira vez no município, 
nas dependências do Centreventos Itajaí, a BNT 
Mercosul já está de olho na edição 2016. Geninho 
Goes (foto) já implantou algumas mudanças este 
ano e afirma que no ano que vem elas serão ainda 
maiores. Uma delas é o foco em negócios com a 
criação de um Business Center, o que, segundo ele, 
será crucial para os hoteleiros.

Segundo ele, o foco do evento é e continuará sen-

do atender os expositores nacionais e independentes. 
“Criaremos uma ilha corporativa no próximo ano, pois 
existem hotéis, por exemplo, que são tão bons, mas são 
menores, e fica impossibilitado de comprar um grande 
estande, gastando cerca de R$ 10 mil. Então, queremos 
atender estes empreendimentos, incentivando que par-
ticipem destas feiras”, declarou Geninho.

O empresário levantou também a questão da 
capacitação, em que o agente de viagem tem 
estado muito sedento e será mais uma mudan-
ça para 2016. Este ano, já haviam cerca de 300 
pessoas a cada rodada de capacitação, e no to-
tal, 1940 agentes de viagens assistiram pales-
tras sobre destinos nacionais e internacionais, 
de como vender alguns produtos como o Beto 
Carrero World e souberam mais sobre o Mercado 
de Cruzeiros Marítimos com a Pullmantur. Serão 
criadas então, salas de capacitação menores, para 
destinos, e rodadas de negócios para empresas 
privadas. “Elas interessam muito mais para um 
hotel, operadora, do que pra um destino que tra-
balha com promocional”, completa Geninho.

Ainda este ano, a BNT será realizada no Chile e 
no Peru nos dias 20 e 23 de outubro;, em Santiago 
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pela 4ª vez e em Lima fará sua estréia. “Levaremos 
empresários daqui para conversar com agentes de 
viagens. No Chile, nós levamos mais de 200 agen-
tes, proporcionando o trabalho que ele faz em um 
dia. Ele gastaria muito mais se tivesse que visitar 
cada um deles. É uma forma de otimizar os custos, 
por isso a rodada vale a pena. Mas sempre pensa-
remos nos países vizinhos, pois pode ser inviável 
para o empresário da Europa, por exemplo, vir 
para o sul”, comentou Geninho.

Para Geninho Goes e Jair Pasquini, “organizar 
um evento para agentes de viagens é multiplicar 
a geração de negócios, já que vários segmentos 
são beneficiados com o fluxo de turistas.” Do total 
de profissionais, 160 deles foram representantes 
de operadoras de turismo que são responsáveis 
pela montagem e distribuição de pacotes junto aos 
agentes de viagens. A edição 2015 foi encerrada 
com a premiação Campeões de Vendas no Beto 
Carrero World, que homenageou as agências que 
mais venderam em 2014/2015. 
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11ª edição do Encontro da Hotelaria e 
Gastronomia Mineira foi um sucesso

O mais importante evento do setor no 
Estado reuniu renomados profissionais do 
setor para debater temas interessantes

O Centro de Convenções do Independência 
Trade Hotel e Eventos, em Juiz de Fora (MG), foi 
palco nos dias 21 e 22 de maio da 11ª edição do 
Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira, 
considerado o mais importante evento do setor 
no Estado. O evento que é realizado pela empre-
sa Mensagem & Imagem Consultoria e Eventos, 
em parceria com a FBHA — Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação e demais sindi-
catos regionais, tem a Revista Hotéis como Mídia 
Oficial que fez cobertura em tempo real. O objetivo 
do evento é desenvolver o setor de hotelaria e gas-
tronomia de Minas Gerais através de um palco de 
debates de assuntos de interesse dos empresários 
e profissionais. Em paralelo a várias palestras que 
ocorreram, houve oportunidade para empresas in-
teressadas em apresentar seus produtos e serviços 
a um público qualificado e diversificado.

Renomados profissionais ligados ao setor minis-
traram palestras, que começaram pelo Consultor 
Gustavo Syllos,  passou por grandes redes hote-
leiras, como Accor, Slaviero e Pestana e abordou 
o tema tendências e indicadores econômicos de 
viagens e eventos corporativos. Eficiência ener-
gética foi o tema da palestra de Ricardo Bezamat, 

consultor da FBHA – Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação. Marco Túlio Quina, 
Diretor da Real Hotéis abordou os desafios da ho-
telaria independente frente a redes internacionais 
e os canais de distribuição on line. Já Sady Viana, 
Gerente trainee no hotel Ramada Campos dos 
Goytacazes, explicou aos hoteleiros como maximi-
zar as receitas virtuais e se tornar competitivo no 
mercado. O Diretor de operações da Vert Hotéis, 
Acácio Pinto abordou os cuidados que se deve ter 
na montagem de um hotel e a escolha dos produ-
tos certos e adequados. O empresário do setor de 
turismo, Alexandre Zubaran apresentou o cluster 
da rota turística cervejeira do Rio de Janeiro que 
ele ajudou a projetar no cenário nacional. O turis-
mo de eventos e as oportunidades oferecidas pelo 
estado de Minas Gerais também foi tema de uma 
palestra que reuniu vários hoteleiros. Maria José 
Dantas, Presidente da ABG – Associação Brasileira 
de Governantas apresentou aos participantes o 
processo de limpeza profissional na hotelaria com 
produtos químicos, o que gera muita economia e 
combate os desperdícios de água. Hospitalidade 
com emoção foi o tema da palestra motivacional 
realizada pelo Consultor Cristiano Lopes que tem 
em seu curriculum mais de 1.100 palestras. Com 
isto encerrou o ciclo de palestras do Encontro, 
que terminou com o Festival Gastronômico Hotel 
Gourmet. Os chefes de alguns dos principais ho-
téis de Minas Gerais elaboraram receitas tomando 
como base pratos típicos ou inusitados da culinária 
mineira ou da culinária internacional.

O sala onde aconteceram as palestras 
teve um grande público

Chefes de renomados hotéis de Minas Gerais encerram 
o evento com o Festival Gastronômico Hotel Gourmet.
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Encatho / Exprotel 2015 
superou expectativas

O maior evento de hotelaria da região 
Sul do Brasil reuniu 3.960 profissionais 
de vários estados para debater 
importantes assuntos ligados ao setor 

Este evento aconteceu no Centrosul, centro de even-
tos localizado em Florianópolis, em Santa Catarina, 
entre os dias 26 a 29 de maio. Durante quatro dias, o 
público pode conferir diversos workshops, palestras e 
novidades apresentadas pelas empresas fornecedoras 
na feira Exprotel. Com o tema “Tecnologia na hotela-
ria”, o evento teve como foco principal a capacitação 
dos hoteleiros com relação às novas tendências do 
mercado. De acordo com João Eduardo Moritz Neto, 
Coordenador do evento, o Encatho / Exprotel superou 
as expectativas. “Acredito que o conteúdo foi primordial 
para o sucesso desse evento. Os expositores venderam 
muito mais do que no ano passado e acredito que este 
ano demos um grande passo. Além disto, houve muita 
troca de experiências e conhecimento sobre as inova-
ções e perspectivas da hotelaria e do turismo. Estamos 
atentos às oportunidades e precisamos inovar sempre. 
Nem sempre é necessário fazer maior, mas sim fazer di-
ferente”, comentou, enfatizando que visitantes de 16 es-
tados e dois países do Mercosul, além das lideranças da 
ABIH Nacional de todo o Brasil participaram do evento. 

Da esquerda a direita, João Eduardo Moritz Neto, Coordenador do evento e Samuel Koch, Presidente da ABIH/SC
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“Hoje somos o maior encontro de hoteleiros do Sul do 
Brasil. Nossa meta é sermos um dos maiores do País nos 
próximos três anos”, avaliou Samuel Kock, Presidente 
da ABIH/SC – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Santa Catarina, entidade realizadora do even-
to que teve cobertura em tempo real da Revista Hotéis. 
Segundo Neto, a avaliação da maioria dos expositores 
foi positiva. Mais de 90% dos entrevistados afirmaram 
que pretendem voltar em 2016 e, comparado com 2014, 
os principais elogios foram para a estrutura da feira, pú-
blico, organização e divulgação.

Presença de renomados palestrantes 
A grade de palestras teve a presença de renomados 

profissionais como João Dória que defendeu: “Crise é 
sinônimo de oportunidade, mas esta crise que vemos 
é  institucional e maior que a crise econômica. E eu 
sempre falo que crise é sinônimo de oportunidade, é 
a hora de trabalhar mais, planejar e se engajar. Essa é 
a hora de os setores se unirem e trabalharem em con-
junto, por isso a importância de participar de eventos, 
congressos e encontros como esse. Procure a entidade 
do seu segmento, busque mais conhecimento do seu 
mercado e faça algo para mudar”, finalizou.

O Territory Manager do TripAdvisor, Marco Jorge, 
trouxe valiosas informações para os hoteleiros parti-
cipantes, que aproveitaram para tirar dúvidas e ques-
tionar sobre como funciona o site de maior referência 
no mercado. Com mais de 200 milhões de avaliações e 
opiniões, o TripAdvisor recebe 315 milhões de visitan-
tes por mês, números extremamente significativos que 
demonstram quanto o hoteleiro tem que estar atento ao 
que o hóspede anda falando por aí.

Os empresários Hiram Damin, representante do 
Google Business Group, e Ricardo Azevedo, CEO 

da Clinks, participaram de um painel sobre como 
mensurar os resultados com marketing digital e 
como utilizar a ferramenta Google corretamente, 
para ser encontrado com mais facilidade na Web. 
Segundo Azevedo, se o hotel não estiver na primei-
ra página do Google, ele nunca será visto. “Você 
pode ter um site maravilhoso, mas se estiver na 
segunda página em diante será muito difícil fazer 
negócio. E o mesmo ocorre ao contrário. Você pode 
ser destaque no Google, mas se seu site for ruim, 
também não se faz negócio”, criticou, destacando 
ainda que o site tem que ser responsivo, ou seja, 
tem que se adaptar a qualquer plataforma. “Hoje, 
30% das buscas na Internet são feitas por mobiles, 
então invista em uma ferramenta que levará um 
tráfego atualizado para o seu hotel”, finalizou.

Outro painel que chamou bastante atenção foi de 
Vinicius Lummertz, Presidente da Embratur. Ele minis-
trou uma palestra sobre tecnologia e inovação no turis-
mo e trouxe dados que afirmam a importância do setor 
para a economia brasileira. “O Brasil tem a 9ª maior eco-
nomia do turismo no mundo, e o potencial turístico que 
o Brasil apresenta para daqui 20 ou 30 anos é o mesmo 
que a agricultura representou para o Brasil 20 ou 30 anos 
atrás. Para alcançar o patamar que o agronegócio é para 
o País hoje, foram empregados dois princípios: empre-
endedorismo e conhecimento. E isso o turismo tem de 
sobra. Não devemos nos preocupar com a conjuntura, e 
sim com a estrutura. São as bases que devemos mudar 
para conseguir alcançar o desenvolvimento que almeja-
mos”, enfatizou Lummertz

Fornecedores se apresentaram no evento
Tradicionais fornecedores da hotelaria nacional esti-

veram apresentando vários produtos e soluções para o 
setor. Entre os expositores estavam: Harus Amenities, 
Kaba, Realgem’s, Altenburg, Rentv, Saga Systems do 
Brasil, CMNet/Bematech, Desbravador, Check-In, 
Girbau, Onity, Dellart, Teka, Eletrolux,  Hsystem, entre 
outras. O evento teve como foco a geração de negócios e 
qualificação e direcionados a empresários, profissionais 
e estudantes do segmento de turismo, hotelaria e gas-
tronomia. O público visitante foi composto basicamente 
por empresários e profissionais do segmento de hotéis, 
motéis, apart-hotel, flats, pousadas, resorts, lancherias, 
bares, restaurantes, churrascarias, pizzarias, galeterias, 
cantinas, fast-food, economatos, buffets, cafeterias, casas 
noturnas, além de outros segmentos. Confira a seguir 
como foram montados alguns dos estandes.

O empresário João Dória foi um 
dos palestrantes do evento
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Golden Tulip Regente (RJ) 
promoveu Festival de Risoto 

No mês de maio, o restaurante Forno & 
Fogão, localizado no Golden Tulip Regente, 
na orla de Copacabana (RJ), promoveu um 
Festival de Risoto. O menu foi servido todas 
as quintas-feiras.

Além das sete sugestões de risoto (ca-
marão, cordeiro, funghi, rúcula com tomate 
seco, salmão com mascarpone, palmito com 
presunto de Parma e rabada com agrião), os 
clientes ainda ganharam um couvert italiano 
com três opções de sabores, entre berinjela, 
abobrinha ou tomate e cebola grelhada com 
pão italiano e podem aproveitar as ofertas 
de vinho, oferecidas pela casa para harmoni-
zar com os pratos escolhidos. 

De acordo com o chef Eduardo Lage, tudo 
foi criado nos mínimos detalhes para que o 
público aproveita-se tudo em um ambiente 
aconchegante. “Trouxemos música italiana 
ao vivo e uma ambientação a luz de velas 
para garantir uma boa experiência dos clien-
tes”, comentou. 

Hilton São Paulo Morumbi 
(SP) prepara menu baseado em 
exposição 

Sediado no Hilton São Paulo Morumbi 
(SP), o Espaço Cultural Canvas, localizado no 
Canvas Bar & Restaurante exibe a exposição 
‘Sussurros Interiores’, assinada pelo artista 
plástico Michael Clayton (foto) de 7 de maio a 
30 de julho. A mostra de pinturas abstratas é 
acompanhada por um menu especial sugerido 
pelo Chef Executivo Fábio Boschero.

A exibição conta com 28 telas inéditas, que 
podem ser adquiridas no local. “As obras 
nada mais são do que registros de intensas 
emoções, palavras e sentimentos, que foram 
expressados de maneira ilógica e instintiva”, 
comenta Michael.  Para cada tela vendida na 
exposição, o artista doará outra para insti-
tuições sem fins lucrativos. Além de músico, 
o jovem artista é adepto do Expressionismo 
Abstrato e já tem em seu currículo exposi-
ções em Nova Iorque e Dubai.

Baseado no paladar de Michael C e nas ca-
racterísticas principais de sua mostra, o Chef 
Executivo Fábio Boschero elaborou o “menu 
do artista”, oferecido pelo Restaurante & Bar 
Canvas durante o período da exposição. Adepto 
à meditação, o pintor inspirou um cardápio leve 
e desenvolvido com ingredientes orgânicos. 

Como sugestão de entrada, os clientes 
podem saborear mil folhas com fondue de 
gruyiére, duxelle de cogumelos frescos e sál-
via frita. Já para o prato principal, o Chef 
propõe duas opções: risoto de palmito com 
chardonnay e salsa de pesto leggero e a 
versão Canvas, que oferece também filé de 
namorado como acompanhamento. Para a 
sobremesa, Boschero aposta em fondant de 
chocolate com sorvete de morango. 

Solar Fazenda do Cedro cria 
menu para comemorar aniversário 
de Juiz de Fora (MG)

Localizado em Petrópolis (RJ), próxi-
mo à Minas Gerais, o hotel Solar Fazenda 
do Cedro criou um menu para homenagear 



41

Gastronomia

junho/2015

o aniversário da cidade mineira de Juiz de 
Fora, um dos maiores emissores de hóspedes 
do empreendimento. O cardápio, criado pe-
los chefs Maurilia Xavier e Evandro Siqueira, 
foi oferecido no final de semana de 29 a 31 
de maio, período que aconteceu a celebração 
dos 165 anos do município.

Iniciando o percurso, as opções de entrada 
são Souflê de brócolis recheado com camarão 
e Finíssimo creme de abóbora com gengibre. 
No prato principal, Bacalhau Imperial, filé 
de bacalhau fresco com azeitonas, pimentão, 
ovo cozido e batata cozida no azeite, servido 
com arroz crocante; Galinhada mineira, pe-
daços de galinha cozidos no fogão à lenha, 
guarnecidos com aipim frito e pirão e Lombo 
assado, que vai à mesa com arroz de taioba e 
batata sauté. Para sobremesa, De Minas que é 
bom, trio de doces da fazenda, servidos com 
queijo minas e Crepe de banana caramelada, 
com sorvete crocante. 

Intercity participa do 
3º Festival Gastronômico 
Sabores de Jundiaí (SP)

Para inovar na terceira edição do Festival 
Gastronômico Sabores de Jundiaí (SP), o hotel 
InterCity Express Jundiaí serve a Polenta Traviú, 
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prato criado especialmente para a ocasião. O prato 
é composto por polenta cremosa com ragu de cala-
bresa ao molho de vinho tinto.

O festival, que vai até 30 de junho, incentiva 
o turismo local e a promoção da cidade como 
centro de gastronomia regional. São pelo me-
nos 50 estabelecimentos participantes e cada 
um é responsável pelo desenvolvimento de um 
prato exclusivo para integrar o menu do even-
to. Os pratos são nomeados com referências 
históricas, culturais ou artísticas à Jundiaí.

Esta é a segunda vez que o hotel Intercity 
Express Jundiaí participa do Festival. No ano 
passado, o prato criado foi a Torteleta Itália. 
O Festival Gastronômico Sabores de Jundiaí 
é promovido pela Prefeitura do Município de 
Jundiaí, através da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Turismo.

Holiday Inn Parque Anhembi (SP) 
promove evento de cervejas gourmet

O Bar Du Hotel, localizado no interior do 
Holiday Inn Parque Anhembi, em São Paulo, 
promoveu em maio a Baden Baden Week. O 
evento será realizado mensalmente e oferece-
rá aos clientes combinados de pratos da casa 
com cervejas gourmet. 

Segundo Guilherme Chagas, coordenador de 
marketing do Holiday Inn Parque Anhembi, esta 
ação visa atrair mais clientes e proporcionar opções 
de lazer e gastronomia aos executivos que parti-
cipam de feiras e eventos nos arredores do hotel. 

“Com este tipo de promoção, podemos oferecer 
produtos de qualidade a bons preços para nossos 
clientes e hóspedes que buscam um momento de 
descontração”, relata. 

Desenvolvido em parceria com a empresa 
de bebidas Brasil Kirin, detentora da marca de 
cervejas gourmet Baden Baden, o menu traz 
diversas opções de combos, como o sanduíche 
de churrasco (foto), harmonizado com a cerve-
ja Baden Baden Bock, lager encorpada com um 
leve sabor adocicado e torrado. Entre as opções 
mais leves, o Wrap de Salmão é combinado com 
a Baden Weiss, que possui amargor suave, com 
aromas de cravo e banana.  

Hotel Saint Andrews (RS) 
 realizou o Festival Ferrari

O Hotel Saint Andrews, localizado na cidade 
de Gramado (RS) e membro da associação Relais & 
Châteaux, promoveu entre os dias 22 e 24 de maio 
o Festival Ferrari. Comandado pelo chef André 
Soares, o evento contou com um jantar especial 
com um cardápio harmonizado com diversos rótu-
los da marca Ferrari, além da degustação comenta-
da pela enóloga Paola Karasck.

Dentre alguns itens do cardápio, ganham desta-
que o Carpaccio de Salmão Curado com Legumes 
Crocantes, Brotos e Salsa de Dill, Vieiras Douradas 
com Emulsão de Laranja e Pistache sobre Zucchini, 
Escabeche de Bacalhau a Baixa Temperatura e Fina 
Farofa de Peperoni, Lula Recheada com Camarões 
e Prosciutto Crudo San Daniele sobre Velouté de 
Rúcula, além de Crostata de Pere e Mandorle con 
la Salsa di Frutti di Bosco.

Centro Europeu promoveu 
aula show e palestra 
Vinícola Villagio Bassetti

O Centro Europeu, escola de gastronomia 
com sede em Curitiba (PR), recebeu no dia 19 de 
maio uma palestra seguida de degustação com 
o proprietário da vinícola catarinense Villagio 
Bassetti, José Eduardo Bassetti. O tema do painel 
foi “Vinhos de Altitude: o diferencial do terroir 
na elaboração de vinhos finos”. Dentre os temas 
que foram discutidos durante a palestra estive-
ram os tipos de uvas; o terroir de altitude e seu 
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conjunto de fatores; o processo de vinificação e o 
uso de tanques espelhados italianos; a utilização 
de barricas de carvalho francês e o resultado es-
perado. Além disso, o público pôde saborear al-
guns dos principais vinhos da Villagio Bassetti.

A escola também realizou no dia 25 de maio 
a aula show gratuita “Delizie di Italia”. Os chefs 
italianos Antonio Cera e Alessandro Spennato, 
comandaram a aula abordando sobre técnicas 

de preparos dos tradicionais e saborosos quei-
jos e panetones italianos.

Cera é formado pela Universidade Luigi Bocconi, 
de Milão, e atualmente é um dos principais nomes 
da panificação italiana. Em 2013, seu panetone foi 
premiado como o melhor do país. Já o queijeiro 
Alessandro Spennato é especialista na produção 
de mozzarella e diversos outros produtos tradicio-
nais derivados do leite. Nos últimos anos, radicado 
na República Checa, aprimorou esteticamente seu 
trabalho, sendo considerado uma das grandes refe-
rências mundiais no segmento. 

Holz Hotel participa 
do Festival Brasil Sabor

O Holz Hotel, situado em Joinville (SC), partici-
pou entre os dias 14 de maio e 11 de junho do Festival 
Brasil Sabor, evento promovido pela Abrasel 
–Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel). O tema dessa edição foi “Há dez anos 
invadindo as ruas e celebrando o Brasil”.
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Para o evento, o hotel serviu o “Medalhão de 
Filé-Mignon com Alho Crocante”, acompanha-
do por arroz à piamontese e batatas douradas. 
O prato é servido de segunda a quinta-feira, 
nos horários de almoço e de jantar.

Farina Park Hotel comemorou 
o Dia do Vinho

O Farina Parque Hotel, localizado em 
Farroupinha (RS), contou com uma programação 
especial em comemoração ao Dia do Vinho. O ho-
tel serviu um cardápio diferenciado entre os dias 
22 de maio e 07 de junho. Dos dias 30 de maio a 
06 de junho, o hotel ofereceu aos hóspedes uma 
degustação gratuita da bebida no saguão do ho-
tel. Durante o jantar, o restaurante Arte In Tavola 
serviu os pratos especiais acompanhados por 
uma taça de vinho como cortesia.

Hotel Unique Garden (SP) 
lança livro de receitas

O Unique Garden Hotel & Spa, localizado em 
Mairiporã (SP), acaba de lançar um livro de receitas 
em homenagem a família Siaulys, fundadora do local. 
Intitulado “Segredos de Família Receitas Inspiradoras 

SERGIO VIGNES
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da Família Siaulys”, a obra é dividida em três partes 
e revela os segredos dos pratos elaborados pela filha 
Tatiana, pelo pai Victor e pela mãe Mara.

A filha Tatiana assinou 12 receitas, com desta-
que para o Sorvete do paraíso, a Canja da Jajá, o 
Spaghetti da Donna, a Pizza de claras e o Macarrão 
com molho de queijo brie, vodka e uvas verdes. 
São 11 receitas assinadas pelo senhor Victor, com 
destaque para a “Paella do Vitão”, o Escabeche 
de Sardinha, o Arroz de polvo e o Tagliatelli ao 
creme de salmão e vodka. Dona Mara assina 9 
receitas, com destaque para o Bolinho de carne 
das férias, o Nhoque especial, o Arroz à moda da 
Mara, a Ficazza e a Ficazzella.

Hotel Parador Casa da Montanha (RS) 
recebeu 1ª edição da Beer Weekend 2015 

Visando unir gastronomia, turismo e cerveja, o 
hotel Parador Casa da Montanha, em Cambará do 
Sul (RS) realizou na última semana de maio a pri-
meira edição do Beer Weekend 2015. O projeto gas-

tronômico, inédito no Brasil, apresentou a cerveja 
dinamarquesa Faxe e a convidada especial Flávia 
Oliveira, Beer Sommelièr do site WBeer.com.br. 

A programação contou com degustação, avaliação 
de cervejas, almoços e jantares harmonizados. No dia 
30 foi realizado o curso básico de cervejas especiais 
com a Beer Sommelièr. Depois, foi servido o almoço 
harmonizado com cerveja Faxe Premium.  Após uma 
tarde livre, foi servido às 19h00 o jantar harmonizado 
com música ao vivo. A cada evento uma cervejaria 
diferente é convidada para a programação especial 
que mistura a bebida com gastronomia. 
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Vinicius Lummertz assume a 
presidência da Embratur

Nomeado no último dia 28 de maio pelo 
Ministério do Turismo, Vinicius Lummertz 
assumiu a presidência da Embratur – 
Instituto Brasileiro de Turismo. Lummertz 
deixou o cargo de secretário nacional de 
Políticas de Turismo para substituir Vicente 
José de Lima Neto, que estava no comando 
da autarquia desde março do ano passado. A 
posse aconteceu no último dia 2 de junho no 
auditório do Ministério do Turismo.

Em quase três anos no Ministério do Turismo, 
Lummertz liderou o processo de elaboração do 
Plano de Marketing Nacional, participou do de-
bate sobre o trabalho intermitente, a terceiriza-
ção e a simplificação dos marcos regulatórios e 
processos de formalização das empresas. À fren-
te da secretaria de Políticas coordenou, ainda, o 
Plano Nacional do Turismo, um documento para 
o setor produtivo e gestores, e sempre alardeou 
o potencial turístico do país.

Uma de suas maiores convicções é de que 

o turismo pode se desenvolver apoiado nas ri-
quezas naturais. Afinal, de acordo com Fórum 
Econômico Mundial, o Brasil é o número um 
entre 141 países pesquisados quando o tema é 
o patrimônio natural. “Os 69 parques nacionais 
recebem apenas 7,4 milhões de visitantes por 
ano, enquanto os parques americanos recebem 
280 milhões de pessoas”, disse Lummertz.

Um dos primeiros desafios de Lummertz à 
frente da Embratur será a modernização do mo-
delo de gestão da autarquia, uma orientação do 
ministro Henrique Alves para deixar o órgão mais 
atuante e ágil. A ideia é que essa mudança possi-
bilite uma estratégia mais agressiva de marketing 
para as ações de promoção internacional.

Número de voos internacionais para 
o Brasil tem alta de 9,63% até abril

A oferta de voos dos países da América 
Latina para o Brasil registrou um crescimento de 
9,63% nos quatros primeiros meses de 2015 na 
comparação com igual período de 2014. A maior 
alta foi nos voos a partir do Chile, com 57,01%, 
que passaram de 1.170 para 1.837. “Reforçamos 
nossa ação promocional nas Américas, com um 
olhar especial para a América Latina. E os núme-
ros já estão refletindo esse esforço”, comentou o 
ex presidente da Embratur - Instituto Brasileiro 
de Turismo, Vicente Neto.

Os voos com origem na Argentina ainda 
são maioria, com 4.642 e aumento de 1,04% em 
relação ao mesmo período de 2014. Em relação 
aos quatro primeiros meses de 2013, antes da 
realização da Copa do Mundo no Brasil, a alta 
neste ano foi de 10,05%. No total, voos soma-
ram 22.235 nos quatro primeiros meses deste 
ano, com 4,7 milhões de assentos disponíveis. 

Já os voos com origem nos Estados Unidos ti-
veram alta de 4,69%, totalizando 4.907 chegadas 
entre janeiro e abril deste ano. Com 171 voos no 
mesmo período, o Canadá registrou um cresci-
mento de 42,86%. Entre os países da Europa, o 
maior número de aviões com destino ao Brasil 
partiu de Portugal, com 1.183 voos e alta de 10% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
Mas o maior crescimento individual, de 35,8%, 
aconteceu nos voos com partida da Suíça, que 
passaram de 120 para 163.
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Em relação a 2014, o crescimento foi de 
7,39% no número de voos e de 7,54% no de 
assentos. Se a comparação for com o mes-
mo período de 2013, os crescimentos são, 
respectivamente, de 8,66% e 11,70%. “Esse 
crescimento também é reflexo da realização 
da Copa no Brasil. Cada turista que veio se 
tornou um agente de viagem que promove o 
Brasil lá fora”, comemorou Vicente Neto. 

Brasil avança 23 posições em ranking 
de competitividade do turismo

Com os investimentos aplicados visando a Copa 
do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, o Brasil sal-
tou da 51ª posição para a 28ª no ranking de eco-
nomias mais competitivas do turismo. O resulta-
do foi registrado no estudo elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial que analisa 14 dimensões do 
turismo e compara 140 países. De acordo com o le-
vantamento, o Brasil aparece na primeira posição 
da América Latina.

Entre os pontos fortes do turismo brasileiro, 
destacados pelo relatório, estão os recursos natu-
rais, item no qual o país é o primeiro colocado no 
mundo. Além disso, o Brasil é o oitavo colocado no 
quesito recursos culturais, 15 posições acima do re-
gistrado no relatório anterior, publicado em 2013. 
“A melhoria da posição do Brasil no ranking é ain-
da mais significativa se considerarmos que a meto-
dologia de avaliação ficou mais rigorosa este ano”, 
disse o ministro do Turismo, Henrique Alves. 

Entre os itens que o país evoluiu também es-
tão infraestrutura aeroportuária (de 48º para 41º), 
número de estádios (de 63º para 3º), infraestrutura 
turística (60º para 51º) e competitividade de preços 
(126º para 81º). O país também se destacou devido 
às melhorias no ensino primário, item que saltou 
da 60º para a 18º colocação, com impacto positivo 
no mercado de trabalho.

O Fórum Econômico Mundial mostrou ainda 
que o país caiu em alguns quesitos. Na dimensão 
abertura internacional, por exemplo, o Brasil pas-
sou da 94ª para a 102ª colocação. Pesou na avalia-
ção negativa a exigência de visto de entrada a uma 
parcela significativa da população mundial. Além 
disso, tiveram piora no desempenho os itens ‘am-
biente de negócios’ (queda de 119º para 126º) e se-
gurança (queda de 73º para 104º).

Confira a lista com os 10 primeiros colocados 
no ranking elaborado pelo Fórum Econômico 
Mundial:

1) Espanha
2) França
3) Alemanha
4) Estados Unidos
5) Reino Unido
6) Suíça
7) Austrália
8) Itália
9) Japão
10) Canadá
28) Brasil

Ministério do Turismo discute 
revisão da tributação sobre o setor

Para tratar de questões relativas à tributa-
ção sobre as empresas turísticas, o ministro do 
Turismo, Henrique Alves, reuniu-se com o secre-
tário da Receita Federal, Jorge Deher Rachid. Na 
pauta, a incidência do imposto de renda sobre re-
messas de dinheiro para o exterior e a arrecada-
ção da Receita Federal sobre o valor global pago 
às agências de viagens por consumidores. 

A reunião ocorreu no Ministério do Turismo e 
contou com a presença de representantes dos cru-
zeiros marítimos, da CVC, operadoras e agências 
de viagens. “Temos de desatar alguns nós que tra-
vam o desenvolvimento do setor e, consequente-
mente, melhorar a nossa competitividade”, comen-
tou o ministro do Turismo, Henrique Alves. 

No final de 2015, agências e operadoras de 
viagens terão de pagar imposto de renda sobre 
qualquer pagamento feito a prestadores de ser-
viço, como hoteleiros fora do Brasil, caso a regu-
lamentação vigente – que hoje impede esse tipo 
de tributação – não seja renovada. Guilherme 
Paulus, presidente do Conselho de Administração 
da CVC, declarou que necessariamente os cus-
tos para o consumidor terão de ser repassados, 
ocasionando na perda do cliente que vai optar 
por fazer compras em sites geralmente com sede 
e empregados no exterior. “Isso representa uma 
possibilidade real de aumentar o desemprego”, 
explicou Paulus. No total, 17 mil agências de via-
gem geram 60 mil empregos diretos de acordo 
com a Abav - Associação Brasileira das Agências 
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de Viagem. O segundo tema em discussão foi a 
tributação sobre a arrecadação global das agên-
cias e operadoras de turismo. 

Passaredo Linhas Aéreas opera voo 
para Porto Seguro (BA)

Desde o último dia 2 de maio, a Passaredo 
Linhas Aéreas passou a operar um novo voo para 
Porto Seguro (BA). O voo, que sai de Ribeirão 
Preto, faz escala em Belo Horizonte, no aeropor-
to Pampulha, e tem Salvador como destino final.  

A rota está sendo operada semanalmente. A 
saída do voo ocorre aos sábados às 07h com 
chegada prevista em Porto Seguro às 10h10. 
Depois, a aeronave segue para Salvador com 
chegada na capital às 11h30. Já o voo partin-
do das cidades baianas, acontece aos domin-
gos, com saída às 15h de Salvador e às 16h30 
de Porto Seguro. A chegada no destino final, 
Ribeirão Preto, ocorre às 19h50. A operação é 
realizada com uma aeronave ATR.  

Grupo LATAM Airlines registra 
aumento no tráfego de 
passageiros em abril

Em suas estatísticas preliminares de tráfego para 
o último mês de abril, o Grupo LATAM Airlines 
registrou que o tráfego de passageiros aumentou 
0,5%, enquanto a capacidade aumentou 1,5%, em 
relação ao mesmo mês de 2014. Como resultado, 
a taxa de ocupação para o mês diminuiu 0,8 ponto 
percentual, alcançando índice de 81,6%. 

O tráfego internacional de passageiros repre-
sentou aproximadamente 52% do tráfego total de 

passageiros no mês. O tráfego doméstico de pas-
sageiros na operação da companhia em países de 
língua espanhola (Argentina, Chile, Peru, Equador 
e Colômbia) registrou 4,6% de aumento, enquan-
to a capacidade cresceu 5,2%. Como consequência, 
a taxa de ocupação doméstica diminuiu 0,4 ponto 
percentual, chegando a 77,4%.

O tráfego do mercado doméstico no Brasil dimi-
nuiu 1,8%, enquanto a capacidade diminuiu 2,7%. 
Como resultado, a taxa de ocupação doméstica 
no país cresceu 0,8 ponto percentual, chegando a 
81,7%. O tráfego internacional de passageiros au-
mentou 0,7%, e a capacidade cresceu 3,2%. Como 
resultado, a taxa de ocupação internacional de pas-
sageiros para o mês recuou 2,0 pontos percentuais, 
chegando a 82,9%. O tráfego internacional inclui as 
operações internacionais de LAN e TAM nas rotas 
entre países da América do Sul e de longo curso.

Brasil é um dos dez países que 
mais sediam eventos internacionais

Com 291 eventos realizados, o Brasil é um 
dos dez países que mais sediaram eventos in-
ternacionais em 2014. Também é o único país 
pertencente à América Latina que integra o 
grupo, de acordo com a Associação Nacional 
de Congressos e Convenções (ICCA, em sua si-
gla em inglês). O Top 10 conta com potências 
como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, os 
três primeiros colocados no ranking.

Segundo informações divulgadas pela ICCA, à 
frente do Brasil estão também outros países euro-
peus com forte tradição no turismo, como o Reino 
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Unido, a França e a Itália. Completam a lista dos 
líderes na realização de encontros, congressos e 
convenções, o Japão, a China e a Holanda. Entre as 
cidades, destacam-se Paris, Viena, Madri, Berlim e 
Barcelona, nesta ordem.

De acordo com estudo do Ministério do 
Turismo, o turismo de negócios é o segundo 
maior fator de atração de estrangeiros para o 
país.  Responde por 25,3% do volume de visi-
tantes de outros países. O gasto médio diário 
deste público é de US$ 102,18, cerca de 50% 
maior que o dos turistas que viajam a lazer.

Para atender a esta demanda crescente, o 
Ministério do Turismo vem investindo na infraes-
trutura voltada para o segmento. Por meio do PAC 
do Turismo, por exemplo, o Ministério do Turismo 
reservou R$ 680 milhões para a construção e refor-
ma de centros de convenções em todas as regiões 
do país. A medida amplia a possibilidade de reali-
zação de eventos de grande porte em um número 
maior de cidades brasileiras.

A capital paulista está entre as 35 cidades do 
mundo que mais recebem eventos internacionais.  
A metrópole passa a ocupar a 34ª posição mundial, 
com 66 eventos, se posicionando à frente de des-
tinos tradicionais, como Rio de Janeiro, que apa-
rece ao lado de Lima, com 64 eventos, Toronto, 
Vancouver, Milão e Dubai. Dos 291 eventos, 22,68% 
realizados em São Paulo. “A boa colocação do país, 
assim como das demais cidades brasileiras e lati-
no-americanas no ranking, mostra como as cidades 
estão melhorando: tanto na estrutura para realizar 
eventos de perfil ICCA, quanto na organização de 
informações por parte de CVBx e órgãos públicos 
de turismo. E mostra como São Paulo tem vocação 
para realizar eventos internacionais associativos, 
de extrema importância no mundo técnico-cientí-
fico e responsáveis por trazer novidades, estudos 
e pesquisas nas diversas áreas do conhecimento”, 
comenta Toni Sando, Presidente Executivo do São 
Paulo Convention & Visitors Bureau.

Em 2003, São Paulo ocupava a 98ª posição, com 
7 eventos cadastrados. Com a profissionalização 
do mercado e criação de metodologia de pesquisa 
mais eficiente, a cidade iniciou um forte trabalho 
de evolução nos anos seguintes. Para ter o perfil 
ICCA, o evento precisa ser internacional, com pe-
riodicidade definida, rotativo, associativo e com 
presença mínima de 50 participantes.

Rio CVB dá posse ao Conselho 
para o próximo biênio

O Rio Convention & Visitors Bureau elegeu 
no dia 13 de maio, os novos integrantes dos 
Conselhos Executivo, Curador e Fiscal. Os repre-
sentantes das categorias empresariais reunidas 
no Convention são responsáveis por aprovar as 
ações da organização que tem foco no fomento 
da atividade econômica e do turismo de negó-
cios, a partir da captação de eventos e da divul-
gação dos atrativos turísticos do Rio de Janeiro. 

A eleição aconteceu no Rio Othon Palace Hotel, 
reunindo cerca de 30 empresários. Alfredo Lopes foi 
reeleito na presidência executiva, tendo Fernando 
Horta, do Centro de Convenções SulAmérica, 
como vice-presidente.  Andrea Natal, do Belmond 
Copacabana Palace, sucedeu Fernando Chabert, 
do Grupo Othon, na presidência do Conselho 
Curador. Na vice-presidência, foi eleito Gérard 
Bourgeaiseau, do Windsor Hotéis, no lugar de 
Manuel Vieira, do Rentamar Turismo. Integram 
o Conselho Fiscal Beatriz Lemgruber, da Método 
Eventos, Sônia Chami, do Hotel BW Sol  Ipanema, 
e Cristina Grahn, da Compass Turismo. 

Alfredo Lopes ratificou a importância da re-
novação para manter os diversos segmentos em-
presariais integrados com as ações do Rio CVB. 
Segundo ele, o Rio CVB vem desenvolvendo 
diversas atividades que são estratégicas para o 
crescimento sustentável dos segmentos comple-
mentares de turismo e eventos.  “Agradeço muito 
o apoio que tivemos de Fernando Chabert no úl-
timo biênio e saúdo a chegada de Andrea Natal à 
frente do Conselho Curador. Estamos confiantes 
de que esta nova configuração do conselho irá 
renovar esse comprometimento de toda o grupo 
e otimizar nossos resultados. Temos um enorme 
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desafio que é manter as ocupações hoteleiras ele-
vadas a partir de 2017, frente à grande expansão 
da oferta”, declara Alfredo.

Guarujá (SP) oferecerá guia de 
acomodação às delegações olímpicas

Pensando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, a Prefeitura de Guarujá (SP), por meio do 
Núcleo de Projetos Especiais, apresentou para todo 
setor de hospedagem da Cidade o projeto Guarujá 
Host 2016, que visa ser uma importante ferramen-
ta na divulgação turística do Município. Uma das 
ações que a cidade preparou para o evento é o Guia 
de Acomodação, que será entregue às delegações 
que hospedará durante o evento.

O evento reuniu cerca de 50 representantes 
de resorts, hotéis, flats, pousadas e albergues 
de Guarujá. O guia é um catálogo trilíngue, por 
onde serão oferecidas opções de hospedagem 
em Guarujá aos comitês, confederações e fede-
rações olímpicas e paralímpicas internacionais 
que escolherem o Município como Local de 
Treinamento Pré-Jogos.

De acordo com a secretária-adjunta de Turismo 
e coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais, 
Maria Eunice Ribeiro Leão Grötzinger, “o Guarujá 
Host 2016 trará um mapeamento completo, com 
a estrutura que cada equipamento oferece, a fim 
de motivar os interessados a escolher o Município 
para a preparação dos Jogos Rio 2016”. 

Em agosto, os representantes do Núcleo par-
ticiparão do Open Days no Rio de Janeiro, prin-
cipal evento realizado pelo Comitê Olímpico 

antes dos Jogos Rio 2016. Na ocasião, será apre-
sentado aos chefes de missão dos comitês olím-
picos dos países participantes da competição o 
projeto de Guarujá para os Jogos, juntamente 
com o Guarujá Host 2016. 

Interesse em viagens de avião cresce 
em abril e bate recorde

Em abril deste ano, 64,4% dos viajantes que ti-
nham interesse de viajar afirmaram que pretendiam 
fazer ao menos uma viagem de avião até outubro 
deste ano. De acordo com o levantamento mensal 
do Ministério do Turismo que mensura a intenção 
dos brasileiros de viajar, este foi o melhor registro 
para o mês em 10 anos. A pesquisa consultou 2.000 
famílias de sete capitais brasileiras.

O percentual também é o segundo melhor dos 
últimos 37 meses corridos, ficando atrás somen-
te de junho de 2014, mês de abertura da Copa 
do Mundo no Brasil, quando o índice chegou a 
66,9%, apenas 2,5 pontos percentuais a mais. No 
ano passado, os aeroportos brasileiros registra-
ram 94,6 milhões de desembarques domésticos, 
novo recorde histórico, frente aos 88,9 milhões 
verificados em 2013. O Ministério do Turismo 
usa como base os dados da Infraero - Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e da 
Anac Agência de Nacional de Aviação Civil.

Segundo o Relatório de Competitividade em 
Viagens e Turismo 2015 do Fórum Econômico 
Mundial, divulgado em maio, o Brasil avan-
çou 45 posições no quesito Competitividade 
de Preço, saltando da 126ª para a 81ª coloca-
ção entre 141 países analisados. De acordo com 
a Abear - Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas, entre 2002 e 2013 o valor médio do bi-
lhete aéreo doméstico passou de R$ 545,62 para 
R$ 326,72, uma redução de 40%. 

Ao mesmo tempo, o número de passageiros 
transportados anualmente triplicou. Outro dado 
importante é o percentual de assentos com tari-
fa inferior a R$ 300: em 2002 eram apenas 19,6%, 
em 2013 aumentou para 58,9% do total da oferta. 
Também cresceu a oferta e disponibilidade de voos 
e assentos. Segundo a Abear, as quatro empresas 
aéreas brasileiras associadas aumentaram a frota 
de aviões de 450 para 526 entre 2012 e 2013, com 
uma projeção de chegar a 976 aeronaves em 2020.



53

Trade em Notícias

junho/2015

Prefeitura de São Paulo busca 
projetos para ampliar e 
modernizar Anhembi

Por meio da São Paulo Turismo (SPTuris, empre-
sa de turismo e eventos da cidade), a Prefeitura de 
São Paulo anunciou, através do prefeito Fernando 
Haddad (PT), o lançamento de um chamamento 
público para receber propostas para ampliação e 
modernização do Anhembi, complexo de eventos 
paulistano que completa 45 anos em 2015. 

O objetivo do chamamento é buscar projetos de 
parceria com a iniciativa privada para reformar e 
aumentar a atual área de eventos localizada na zona 
Norte da cidade, de modo que a administração eco-
nomize recursos públicos ao mesmo tempo em que 
proporcione modernização, otimização, expansão e 
manutenção ao Anhembi, oferecendo à população 
um equipamento e serviços mais adequados.

De acordo com o secretário municipal para 
Assuntos de Turismo e presidente da SPTuris, 
Wilson Poit, o modelo da futura parceria ainda 
não está definido. “Não se trata de privatização. 
Poderá ser uma concessão, sociedade ou outro tipo 
de parceria com a iniciativa privada”, explica. “O 
chamamento servirá para apresentação de projetos 
e soluções, mas caberá à Prefeitura modelar, regu-
lar e dispor sobre os termos e condições da parceria 
e da execução dos serviços”, completa Poit. 

Após o recebimento dos projetos - que devem 
abranger plantas de engenharia, arquitetura, estu-
dos de viabilidade técnica e econômica, exploração 
comercial do local e outros -, uma comissão será 
responsável pela análise e pela elaboração de um 
caderno técnico com o modelo e as obrigações defi-
nidas. Só então será lançado o edital para licitação. 
“As melhorias no Anhembi poderão ser feitas sem 
afetar o projeto arquitetônico original das áreas 
tombadas e vão deixar o potencial do complexo de 
eventos ainda maior, que já tem datas reservadas 
até 2020”, lembra Poit.

Um dos pedidos para os potenciais parcei-
ros será a busca de soluções de estacionamento, 
considerando que será viabilizado o incremen-
to no acesso ao local por meio de transporte 
público, ação que poderá consumir algumas 
vagas atuais. Entre as alternativas para melho-
ria no acesso está a construção de uma interli-
gação do Anhembi com o metrô. 

A área que será objeto do chamamento pú-

blico tem quase 300 mil m² (no total, o Anhembi 
tem cerca de 400 mil m²) e compreende o 
Pavilhão de Exposições (76 mil m², que deve-
rá ser reformado), o Palácio de Convenções do 
Anhembi, o Auditório Elis Regina e o estacio-
namento. O Polo Cultural e Esportivo Grande 
Otelo (Sambódromo) não será incluído. 

Outro chamamento público foi lançado em ja-
neiro deste ano para outra área do complexo: tra-
ta-se de um terreno de mais de 21 mil m², ao lado 
da concentração do Sambódromo, que hoje possui 
apenas parte da sede administrativa da SPTuris 
e que poderá abrigar uma arena multiuso indoor 
para 20 mil pessoas, inédita no país. A apresenta-
ção projetada na coletiva está disponível no ende-
reço: www.spturis.com/novoanhembi.   

São Paulo Convention lança 
2ª edição do SinalizaSP

O SPCVB – São Paulo Convention & 
Visitors lançou a segunda edição da campa-
nha SinalizaSP. A iniciativa foi desenvolvi-
da com o apoio da Abrasel/SP – Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes de São 
Paulo, Sinhores – Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo e 
do Sindilojas/SP – Sindicato dos lojistas de São 
Paulo e disponibiliza gratuitamente para do-
wnload placas de sinalização e informação.

A campanha visa facilita facilitar a comu-
nicação entre os estabelecimentos e os vi-
sitantes. Ao todo serão 50 placas bilíngues 
(português e inglês) voltadas para restauran-
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tes, hotéis, lojas, shopping, taxis e comércios 
em geral, com pictogramas e ícones. “O vi-
sitante precisa se sentir bem-vindo. Com as 
placas do SinalizaSP é possível estabelecer 
uma conexão entre o destino e o visitante, 
deixando-o à vontade e minimizando o risco 
de falhas na comunicação”, conta Toni Sando, 
Presidente Executivo do SPCVB.

Para baixar os pictogramas, o interessado 
deve acessar www.visitesaopaulo.com/sina-
lizaSP e escolher as placas e tamanhos dese-
jados. Os arquivos estão em PDF disponibili-
zados em duas medidas cada.

Fungetur passa a financiar 
novas atividades ligadas ao 
turismo

O Ministério do Turismo anunciou no dia 
21 de maio, novas medidas para facilitar o 
acesso aos recursos do Fungetur – Fundo 
Geral do Turismo. Com recursos públicos da 
ordem de R$ 170 milhões, esta linha de crédi-
to é voltada ao financiamento de empreendi-
mentos ligados ao setor.

De acordo com o ministério, as novas me-
didas tem o objetivo de aumentar os níveis 
de investimento do setor, reduzir os encargos 
financeiros e ampliar as oportunidades de in-
vestimentos em implantação, além de ampliar 
a modernização de empreendimentos na área. 
Segundo o ministro do Turismo, Henrique 
Alves, a expectativa é que as mudanças levem 
à contratação do valor total disponível.

Agora, uma série de novas atividades liga-

das ao turismo, como transportadoras turísti-
cas, agências e operadoras, entre outras, passam 
a ser incluídas nas operações de financiamento 
com os recursos do Fungetur. Anteriormente, 
esses recursos eram destinados apenas ao fi-
nanciamento de meios de hospedagem, par-
ques temáticos e centro de convenções.

Com as novas medidas, haverá, também, 
uma maior flexibilização dos encargos finan-
ceiros. A partir de agora, as empresas presta-
doras de serviço poderão obter financiamento 
para obras civis com encargos de até 6% ao ano 
mais INPC, capitalizado anualmente; e, para 
máquinas e equipamentos, de até 5% ao ano 
mais INPC, capitalizado anualmente. Nas re-
gras anteriores, a linha de crédito previa um 
valor mínimo financiável de R$ 400 mil. Agora, 
não há mais valor mínimo determinado.

Dados do Ministério do Turismo mostram 
que, dos 43,1 mil prestadores inscritos no ca-
dastro nacional do Ministério do Turismo, 
73% (30,3 mil) são micro empresários. 
Somados, as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e os microempreendedores in-
dividuais representam 95% dos prestadores 
de serviço regularizados na cadeia do turis-
mo. Atualmente, os empréstimos são opera-
dos pela Caixa Econômica Federal.

Frente Parlamentar de Turismo 
reivindica isenção de visto para 
turistas estrangeiros

O deputado federal e presidente da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no 
Congresso Nacional, Herculano Passos (foto), 
participou recentemente de uma reunião com 
os ministros das Relações Exteriores, Mauro 
Vieira, e do Turismo, Henrique Eduardo 
Alves, para defender a retirada da exigência 
do visto para turistas estrangeiros.

De acordo com Passos, por conta do atual 
cenário econômico, a questão burocrática da 
solicitação do visto, poderia ser um empeci-
lho ao se receber turistas estrangeiros. “Em 
tempos de dólar alto, quanto mais turistas 
estrangeiros recebermos, melhor. Os Estados 
Unidos é o maior emissor de turistas para o 
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mundo e a exigência de visto para que os ame-
ricanos entrem no Brasil acaba desestimulan-
do a vinda de muitos para cá”, afirmou.

Por conta da realização dos Jogos 
Olímpicos, que ocorrerão no Rio de Janeiro 
(RJ), o Ministro do Turismo e o presidente 
da Embratur, Vinicius Lummertz, apresenta-
ram uma solicitação de liberação temporária 
da exigência do visto para americanos entra-
rem no Brasil no período de junho deste ano 
a dezembro do ano que vem. “O Brasil já se 
comprometeu a facilitar os vistos para atletas 
que participarão da competição e poderia es-
tender também para os visitantes que virão 
assistir aos jogos”, sugeriu o secretário.

Outra alternativa que visa facilitar a en-
trada do turista estrangeiro no Brasil e que 
foi cogitada durante a reunião seria a emis-
são do visto de forma eletrônica. Conforme 
o Subsecretário Geral das Comunidades 
Brasileiras no Exterior, Bernardo Velloso, 
esta questão está bastante avançada e está 
sendo discutido neste momento como será 
o sistema de informação integrada entre o 
Itamaraty, a Polícia Federal e as companhias 
aéreas. “São bancos de dados muito sofistica-

dos que precisam ser desenvolvidos para que 
se mantenha a segurança na fiscalização das 
nossas fronteiras”, salientou.

Novo aeroporto de Natal 
(RN) recebeu 2,6 milhões de 
passageiros em seu 1º ano

 No seu primeiro ano de operação sob ad-
ministração da Inframerica, o Aeroporto 
Internacional de Natal (RN) recebeu mais de 
2,6 milhões de passageiros. O crescimento no 
ano foi de 9%, quando comparado com o antigo 
Terminal. Foram mais de 24 mil movimentações 
aéreas, entre pousos e decolagens domésticos e 
internacionais. O Terminal de Cargas proces-
sou nesse período aproximadamente 10 mil to-
neladas entre importações e exportações. 

Mesmo antes de completar um ano, o ae-
roporto registrou recorde histórico de passa-
geiros. Em janeiro deste ano, 306.898 pessoas 
utilizaram o Terminal. O volume registrado 
supera os dois anos anteriores: 2013, com 
270.654 pessoas e 2014, com 254.278 pas-
sageiros. Em relação ao número de voos, a 
Inframerica registrou 44,8% de aumento no 
primeiro mês de 2015, com 2.823 pousos e de-
colagens, na comparação com 2014. 

Para o presidente da Inframerica, o enge-
nheiro José Luis Menghini, o resultado é po-
sitivo. “No primeiro ano, tivemos uma boa 
movimentação, conquistamos uma nova rota 
internacional e estamos trabalhando por no-
vos voos. A transferência da operação entre 
os aeroportos foi feita sem interromper a ro-
tina operacional. Estamos firmes em nossa 
meta de transformar Natal em um dos prin-
cipais aeroportos Sul-Americanos e o hub do 
nordeste brasileiro”, destaca. 

Durante o período, novas rotas e frequências 
entraram para o portfolio de voos do Terminal. A 
companhia aérea Gol adicionou cinco novos voos 
nacionais que estão em operação desde o dia 1º 
de novembro de 2014.  A Azul e a TAM também 
estão com novos voos partindo da capital poti-
guar. O Aeroporto começará a operar no início 
do segundo semestre voo direto para Buenos 
Aires, na Argentina e para Milão, na Itália.
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La Torre Resort (BA) apresenta 
nova Gerente de Vendas

O La Torre Resort, localizado na Praia do 
Mutá, em Porto Seguro (BA), contratou Juliany 
Estevam como nova gerente de vendas, ocupan-
do o cargo recém-criado. De acordo com Luigi 
Rotunno, Diretor geral do La Torre Resort, a 
criação de uma vaga específica de Gerente de 
Vendas vem da necessidade de agilizar os pro-
cessos de ações de marketing planejadas.

Rotunno diz ainda que os promotores do La 
Torre contam agora com um suporte específico para 
realizar os eventos, capacitações e outras iniciati-
vas que são definidas nas várias cidades do Brasil, 
e precisam ser rápidos na resposta. “As agências 
de viagens e operadoras contam agora com esse 
suporte direto para entrega de material, plotagem 
de vitrines, famtours”, finalizou Rotunno. Na foto, 
o diretor geral do La Torre Resort Luigi Rotunno, a 
nova gerente de Vendas do La Torre Resort Juliany 
Estevam e a gerente comercial Renata Righi.

Costão do Santinho (SC) tem novo 
representante para Peru

O Costão do Santinho, resort localizado em 
Florianópolis (SC) anunciou a contratação de Jorge 
Luis Euscate como representante da empresa para 
o mercado peruano. O executivo será responsável 
pelo escritório do resort em Lima, representando 
também para a América Latina.

Formado em administração pela Universidade 
San Martin de Porres (USMP), em Lima, e com es-
pecialização em marketing internacional de produ-
tos de turismo, Euscate irá trabalhar com todos os 
tipos de público turísticos interessados no Costão 

do Santinho – de turistas de lazer e eventos corpo-
rativos aos profissionais de turismo, entre agentes 
e operadores de viagem.

Com larga experiência no mercado turístico 
do Brasil, Jorge Luis Euscate também possui um 
vasto conhecimento nos produtos de turismo de 
Santa Catarina. O executivo também é formado 
guia de turismo profissional para o Estado, atua 
como representante honorário da SANTUR – Santa 
Catarina Turismo e integra o comitê Descubra 
Brasil sediado em Lima. O escritório no Peru é o 
terceiro fora do Brasil. Atualmente, o Costão do 
Santinho também mantém representantes nos 
mercados da Argentina e Chile.

Rede Mabu apresenta novo gerente-
geral dos hotéis de Curitiba (PR)

Os hotéis Mabu Curitiba Business e Mabu 
Curitiba Convention contam, desde o início do 
mês de maio, com um novo gerente-geral. Kenji 
Cascai Takao é formado em Administração de 
Empresas pela UFAM - Universidade Federal 
do Amazonas e tem mais de 10 anos de experi-
ência na área hoteleira. 

Takao iniciou a carreira, ainda como recep-
cionista, em um hotel de Manaus. Ao passar 
em um programa de trainee gerencial, traba-
lhou como assistente de gerente, gerente de 



57

Painel Hoteleiro

junho/2015

mento localizado em Governador Valadares 
(MG) e gerenciado pela PGCR Consultoria e 
Administração Hoteleira, contratou um novo 
gerente geral. Bacharel em Turismo e técnico 
em rede de computadores, Bernardo da Silva 
Mourthé Matoso possui uma extensa experi-
ência no setor, e atua no mercado hoteleiro 
desde 2007.

O atual gerente geral já exerceu diversas 
funções no decorrer da sua trajetória profis-
sional, como recepcionista, auxiliar de recep-
ção, gerente de recepção e outros. Bernardo 
da Silva ocupou o cargo de recepcionista-
auditor durante dois anos no Ímpar Suítes 
Cidade Nova, local em que ele também exer-
ceu as funções de supervisor de TI  e recep-
cionista bilíngue.

WTC Events Center (SP) 
conta com novo diretor geral 

O WTC Events Center e o hotel Sheraton 
São Paulo, localizados na zona sul da capital 
paulista, têm um novo diretor geral. Roberto 
Jeolas assumiu na segunda quinzena de 
maio, com mais de 25 anos de experiência no 
segmento de hotelaria e eventos. O executivo 
acumula passagens por hotéis e redes como 

alimentos e bebidas e gerente-geral de uma 
grande rede de hotéis. Posteriormente geren-
ciou hotéis no Espírito Santo, São Paulo, Pará, 
Amazonas, Minas Gerais, até assumir, no iní-
cio deste mês a gerência-geral dos hotéis Mabu 
na capital paranaense.

Realminas Suítes Hotel contrata 
novo gerente geral

O Realminas Suítes Hotel, empreendi-

(Crédito: Diego Pisante)
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Maksoud Plaza, Paulista Plaza, Emiliano e 
Transamérica. 

No lado empreendedor, fundou a Hip 
Hotels, especializada em representação ho-
teleira, e a HG Hospitalidade Global, con-
sultoria também da área de hotéis. Recém-
chegado, já tem algumas metas a serem 
traçadas ainda neste ano, como fidelização 
de clientes e aumento de taxa de ocupação de 
eventos. “Somente neste ano, o WTC Events 
Center viu seu número de eventos aumentar 
em 20%, devido aos seus layouts personaliza-
dos e formas de negociação com os clientes, 
e por isso, pretendemos expandir ainda mais 
as nossas receitas”, declara.

Graduado em Gestão de Restaurantes  e 
Hotéis, pela Metropolitan State University 
of Denver, e especializado estratégia de 
gestão de hotéis e restaurantes pela Cornell 
University,  Jeolas acumula alguns cases 
de sucesso, como o relançamento do Blue 
Mountain Hotel & SPA e o projeto de revi-
talização do tradicional condomínio e hotel 
Frade localizados em Campos do Jordão (SP) 
e Angra dos Reis (RJ), respectivamente.

Nova diretora na Nobile Hotéis
A executiva Isabel Oliveira acaba de ser 

contratada para ser a Diretora de Vendas & 
Marketing.  Ela tem formação em Turismo, 
com pós-graduação em Gestão de Negócios. 
Atuou na área comercial e operacional em 
grandes redes hoteleiras, como também 

em companhias de bebidas como: Grupo 
Petrópolis e Ambev, com experiência em 
gestão de pessoas, coaching e feedback com 
equipes, atuação em campo com o time de 
vendas, execução de trade marketing, nego-
ciações comerciais e prospecção com clientes. 
Isabel terá base em Brasília e será responsá-
vel por toda a área comercial e de Marketing 
da Nobile Hotéis, equipe de vendas corpo-
rativa, Revenue Management, negociações 
com grandes players nacionais e internacio-
nais, relacionamento com outsourcing’s de 
marketing e CRM, dentre outras atribuições 
inerentes a sua função. “O meu desafio in-
tegrando a equipe da Nobile Hotéis é obter 
em todos os empreendimentos do grupo, 
100% nos indicadores de receita e acredi-
to que alcançaremos esta meta com vontade 
para conquistar, planejamento e organiza-
ção”, aponta a executiva.

Portobello Resort & Safári 
apresenta seu novo gerente 
Operacional 

O Portobello Resort & Safári, localizado em 
Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, 
conta com um novo gerente Operacional. Com 
experiência no segmento de resorts, Edmilson 
Pereira da Silva já gerenciou durante sua carrei-
ra departamentos de Vendas, Comercial e Geral. 
O profissional é formado em química industrial, 
graduado em Administração de Empresas e 
tem MBA em Gestão Empresarial.
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O novo gerente do Portobello Resort já 
atuou em diversos empreendimentos do país, 
incluindo hotéis como Maceió Mar Hotel, 
Meliá Maceió, Hotel Ritz Lagoa da Anta 
Uban Resort, Enotel Porto de Galinhas, Costa 
Brasilis Resort, Caesar Business Manaus, 
Village Pratagy Resort e Prodigy Beach Resort 
Aracaju, além do Hotel Jatiuca, em Maceió, 
onde iniciou sua carreira, em 1987. 

Mônaco Convention & Hotel 
(SP) anuncia Gerente de Vendas

O Mônaco Convention & Hotel, locali-
zado na cidade de Guarulhos, na grande 
São Paulo, contratou uma nova gerente 
para integrar a equipe. O setor de vendas 
passará a ser comandado pela executiva 
Andrea Chalub. A profissional é formada 
em Marketing pela Faculdade ENIAC, foi 
gerente comercial na rede Atlântica por seis 
anos em São Paulo e da rede Matiz por cin-
co anos em Guarulhos. 

Segundo Andrea, suas metas iniciais no 
empreendimento são qualificar ainda mais 
os serviços, fortalecer os laços com as agên-
cias e operadoras, firmar acordos comerciais 
sustentáveis e preparar o hotel para o cres-
cimento. Parte dessas ações já se iniciou. Há 
dois meses, o Mônaco Convention & Hotel 
inaugurou uma academia e fitness com vis-
ta panorâmica da cidade de Guarulhos. 

Calhau
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Revista Hotéis concluiu o mais 
moderno site do setor no Brasil

Neste mês em que a Revista Hotéis come-
mora seu 14º ano de atividades, quem ganha o 
presente são os leitores e internautas. A publi-
cação referência no Brasil acaba de concluir um 
novo site que apresenta o que existe de mais 
moderno e tecnológico no mercado da web. A 
começar pelo fato de ser responsivo, ou seja, 
se encaixa automaticamente no dispositivo do 
usuário (PC, celular, tablet, etc). Com isto, a 
Revista Hotéis passa a ser a primeira publica-
ção no setor de hotéis do Brasil com esta tecno-
logia, pois o site muda a sua aparência e dis-
posição com base no tamanho da tela em que o 
site é exibido. Então, se o usuário tem uma tela 
pequena, os elementos se reorganizam para lhe 
mostrar as coisas principais em primeiro lugar. 
Em smartphones, a navegação e a experiência 
do usuário fica bem mais fácil, pois não pre-
cisará utilizar recursos de zoom in e out para 
ler a página na íntegra. Outro detalhe é que os 
botões e menus ficam formatados neste tama-
nho, garantindo uma boa visualização. Com 
esta ferramenta, o site da Revista Hotéis que é 
o primeiro que aparece na pesquisa do Google, 
ficará ainda mais bem posicionado, o que agre-
ga valor ao conteúdo postado, incluindo os 
banners e os anúncios. 

O layout do novo site é bem clean, possui so-
mente duas páginas, mas com muito conteúdo 
que pode ser encontrado facilmente. Entre os 
conteúdos presentes, existe um grandioso banco 
de dados com informações desde a edição 77 de 
maio de 2009 que pode ser folheada e visualiza-
da da mesma maneira em que as edições foram 
impressas até a edição atual de maio de 2015. 
Muitos dados da hotelaria são apresentados, as-
sim como links para as redes sociais, informações 
úteis, como endereço e contato de consulados, 
embaixadas, aeroportos, companhias aéreas, ho-
téis, entidades de ensino, entre outros.

A TV Hotéis é uma ferramenta apresentada 
no site que agrega muito valor as marcas, atra-
vés das entrevistas realizadas pela equipe de re-
dação ou mesmos vídeos institucionais postados. 
Outra ferramenta apresentada são as news letters 
produzidas na feira Equipotel São Paulo com 32 

páginas diárias.  Algo pioneiro que nunca havia 
sido feito antes neste que é o evento de maior im-
portância0 na América Latina de hospitalidade.

Os aplicativos desenvolvidos de forma perso-
nalizada para Revista Hotéis também estão em 
destaque no site. Várias edições podem ser baixa-
das gratuitamente, visualizadas e lidas da mesma 
maneira em que foram impressas, tanto em equi-
pamentos que utilizam a tecnologia IOS (Apple) 
como Android. Com isto, a Revista Hotéis se tor-
na a única publicação especializada do setor ho-
teleiro que possui aplicativos próprios com 
estas tecnologias.  Além de estar presente no 
aplicativo da Press Reader, uma das maiores 
empresas do mundo no desenvolvimento de 
aplicativos móveis e oferece mais de 2.800 
opções de jornais (do mesmo dia) e revistas 
de 100 países no seu formato original direta-
mente nos dispositivos dos usuários (celular, 
iPad, tablet Windows e Android, eReader, e 
laptop). Com isto, a Revista Hotéis poderá 
ser acessada e o conteúdo traduzido de forma 
rápida em vários idiomas e acessado em mais 
de 1400 hotéis e resorts no mundo.

Todas estas ferramentas tecnológicas e o 
layout do novo site foram pensadas para que ele 
seja interativo e de fácil acesso em várias plata-
formas, principalmente para celulares. Segundo 
pesquisas mercadológicas, cerca de 68% da po-
pulação brasileira acessa a internet através do ce-
lular, então o site que não for responsivo, certa-
mente terá uma grande taxa de rejeição.  Acesse 
o site www.revistahoteis.com.br e verá!
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fatores predominantes para esta classificação fo-
ram: localização, limpeza, conforto, atendimen-
to, custo-benefício e comodidade.

Das 132 unidades disponíveis no site da 
Booking.com, apenas 14% conquistam este pa-
tamar de destaque. Segundo Rômulo Araújo, 
Gerente Geral do Nobile Suítes Monumental, 
a Copa do Mundo ajudou em uma parcela des-
sas avaliações, devido aos jogos sediados em 
Brasília, que contou com a presença maciça de 
turistas estrangeiros. Ricardo Pompeu, Vice-
presidente da Nobile Hotéis, aponta que em 
2014, os canais eletrônicos foram responsáveis 
por até 25% no faturamento de hospedagem do 
Grupo Nobile. Na foto, Daniel Galvão, Gerente 
de Vendas do Nobile Suítes Monumental, com 
Mariana Guidorizzi e Ana Paula.

ABIH-SC apoia iniciativas em prol 
do desenvolvimento turístico

A ABIH-SC - Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis de Santa Catarina acompanhou uma série 

Bourbon Convention Ibirapuera 
recebeu exposição de obras de arte

O Bourbon Convention Ibirapuera, situado 
na capital paulista, recebeu em maio a exposição 
Espelho Mágico, do artista inglês Gregory Fink. 
As pinturas estão em museus e coleções impor-
tantes como a da Casa Branca, em Washington e 
do Palácio St. James, em Londres. 

A exposição contou com um acervo de 35 
quadros e, as obras expostas, utilizam uma técni-
ca única que usa folhas de ouro e prata em suas 
pinturas. Para o hóspede ou visitante que quiser 
adquirir alguma das obras expostas, elas estavam 
disponíveis para vendas durante o evento. 

Nobile Suítes Monumental (DF) 
é premiado por excelência no 
atendimento 

O Nobile Suítes Monumental, um dos em-
preendimentos do Grupo Nobile localizado 
na capital Federal, foi premiado pelo canal de 
reservas Booking.com por obter excelência no 
atendimento. Na avaliação que indica hotéis 
que apresentam nível máximo de satisfação do 
cliente, o empreendimento obteve nota 8,2, e os 
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de ações que o trade turístico promoveu para me-
lhorar a qualidade do turismo em Santa Catarina. 
O objetivo foi criar uma sinergia entre as entidades 
relacionadas com o turismo em Florianópolis, o po-
der público e a sociedade.

Com isso, serão projetadas ações de curto, mé-
dio e longo prazo para a construção de um novo ce-
nário turístico bom para moradores, profissionais 
do setor e turistas a partir do FORTUR – Fórum 
de Turismo de Florianópolis. Doze entidades fa-
zem parte, são elas: ABAV-SC, ABEOC Brasil 
– SC, ABRASEL, ACATMAR, ACIF, Associação 
FloripAmanhã, Aquavia Gastronômica, CDL 
Florianópolis, Floripa Convention, Resorts Brasil 
e SHRBS, além da ABIH-SC. Recentemente, o 
FORTUR realizou uma série de reuniões, das quais 
a ABIH-SC esteve presente.

No dia 28 de abril, houve duas reuniões 
do FORTUR que a entidade participou, uma 
com Grupo de Trabalho de Eventos, da qual o 
diretor-presidente, Samuel Koch, esteve pre-
sente, e outra sobre o projeto do traçado ao 
Aeroporto Hercílio Luz, que o conselheiro 
Renato Guizoni representou a entidade. Ele 
se reuniu com alguns vereadores para dar se-
quência ao projeto, que será apresentado ao 
presidente do Deinfra numa próxima reunião.

No mesmo dia, Samuel Koch esteve presente jun-
to com o CODENI - Conselho de Desenvolvimento 
do Norte da Ilha no acompanhamento das obras da 
SC 403 e do viaduto de Canasvieiras. E no dia 6 de 
maio, o diretor-presidente da ABIH-SC participou 
de reunião para estruturar as Vias Gastronômicas 
de Florianópolis, junto com ACIF em parceria 
com o SEBRAE. Esse projeto pretende consolidar 
Florianópolis como polo gastronômico nacional.

Maksoud Plaza (SP) registra 
crescimento em ocupação 
e faturamento

Em ritmo crescente, o hotel Maksoud Plaza, 
situado na capital paulista, registrou aumento 
de 15% em ocupação no primeiro trimestre de 
2015, em comparação com o mesmo período do 
ano passado. O hotel também cresceu em 50% 
na receita no mês de janeiro em relação ao mes-
mo mês de 2014. Em faturamento, o hotel tam-
bém registrou aumento de 15% no resultado do 

trimestre em relação ao de 2014.
Em abril, o Maksoud Plaza obteve 65% de 

ocupação. O crescimento em relação a abril do 
ano anterior foi de 17%. De acordo com o em-
preendimento, a média que vem sendo obtida 
em ocupação é resultado da adoção de estraté-
gias de negócio e de investimentos realizados 
pela gestão do hotel desde o ano passado, que 
inclui um reposicionamento na área comercial. 

Vert Hotéis reforça parceria com a 
Movida Rent a Car em MG e ES

Visando a praticidade e a comodidade para 
seus hóspedes, a Vert Hotéis se uniu à Movida 
Rent a Car para oferecer aos seus clientes servi-
ços de formas associadas. O objetivo da parce-
ria é deixar a disposição do cliente nas cidades 
de Belo Horizonte (MG) e Linhares (ES) o servi-
ço de locação de carros a um preço acessível. 

A parceira teve início em outubro do ano pas-
sado iniciando com o Ramada Hotel & Suítes 
Riocentro, que foi o primeiro hotel à aderir o 
stand em suas dependências. Os hotéis Ramada 
Encore Minascasa e Days Inn Linhares já têm em 
suas recepções o serviço de apoio ao hóspede 
que deseja alugar um veículo. São oferecidos aos 
clientes diárias de aluguéis de carro com até 55% 
de desconto, GPS em todas as locações, e ain-
da o diferencial de diárias de até 27 horas em 
quilometragem livre e proteção inclusa.
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O horário de funcionamento dos desks 
de apoio da Movida Rent a Car nos ho-
téis Ramada Encore Minascasa e Days Inn 
Linhares é 8h00 à 18h00 de segunda à sexta-
feira e de 8h00 às 14h00 aos sábados. 

Brasileiros estão entre os 
viajantes que pagaram a 
hospedagem mais cara em 2014

O Brasil está entre as cinco nacionalida-
des em que seus viajantes pagaram mais 
caro em hospedagem no ano de 2014. Os tu-
ristas gastaram em média R$ 400 em diárias 
hoteleiras quando viajaram para o exterior 
no ano passado, de acordo com os dados 
do mais recente HPI - Hotel Price Index, da 
Hoteis.com. Os argentinos apareceram no 
topo do ranking com média de R$ 425, se-
guidos pelos suíços (R$ 413), noruegueses 
(R$ 408) e norte-americanos (R$ 407).

Separados por uma diferença de R$120 
do primeiro colocado da tabela, os taiwane-
ses aparecem no final do ranking, com gas-
to médio de R$ 305. Os holandeses foram 
os penúltimos, com R$ 319, antecedidos por 
Alemanha, Hong Kong e Espanha, todos re-
gistrando preço médio de R$ 324.

Ao viajar para destinos domésticos, os 
brasileiros pagaram R$ 285 em diárias ho-
teleiras, o que os coloca na 16ª posição do 
ranking. Entre as nacionalidades mais ge-
nerosas estão os suíços (R$ 482) seguidos 
dos noruegueses (R$ 411) e dos viajantes de 
Cingapura, em terceiro, com R$ 398.

Os viajantes que encontraram os menores 
preços “em casa” foram os tailandeses com 
R$ 195 por diária. Em seguida, aparecem os 
indianos com uma média de R$ 207. Entre os 
latino-americanos, os argentinos foram os 
que menos gastaram dentro do próprio país, 
com uma média de R$ 241 por noite. 

Segundo Juan Pasquel, diretor de 
Marketing da Hoteis.com para a América 
Latina, os valores gastos pelos brasileiros 
dentro e fora do país apresentaram uma 
diferença de R$ 115. “Um dos fatores que 
podem ter impactado esse resultado é a 
desvalorização do real frente a moeda nor-

te-americana. Outros países da América 
Latina também pagaram mais em destinos 
internacionais. Na Argentina, essa diferen-
ça chegou a R$ 184, na Colômbia ficou em 
R$ 97 e México em R$ 90”, comentou.

                                           
Pousada do Quilombo (SP)
sedia Retiro de Silêncio 

A Pousada do Quilombo Resort, locali-
zada em São Bento do Sapucaí, a 185 km da 
capital paulista, realiza entre os dias 11 e 14 
de junho o Retiro de Silêncio, quando recebe 
o mestre espiritual Sri Prem Baba e convi-
dados. O encontro contará com meditação, 
caminhada combinada com Pranayamas 
(exercícios de respiração) e workshops. 

Além disso, o mestre vai mostrar a prática 
do hinduísmo Satsang, em que Sri Prem Baba 
pretende promover “um encontro com a verda-
de”. Seu objetivo é revelar que o necessário já 
está presente em nós e propor um mergulho de 
autoinvestigação que visa essencialmente res-
ponder a pergunta: “Quem sou eu?”. 

Sri Prem Baba é um líder humanitá-
rio e mestre espiritual da antiga linhagem 
Sachcha da Índia. Nasceu no Brasil, onde 
passa alguns meses do ano, e construiu 
o Sachcha Mission Ashram, em Nazaré 
Paulista, no interior de São Paulo. Prem 
Baba também fundou no Brasil o Instituto 
Mundo Melhor, uma organização social 
sem fins lucrativos que tem como missão 
promover a educação integral. 
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Grupo Pestana apresenta nova 
identidade visual global

O Grupo Pestana apresenta sua nova identidade 
visual com novo posicionamento a nível mundial. 
A rede alterou sua identidade gráfica e conceito da 
marca e dissemina a mensagem de que em seus ho-
téis os clientes desfrutarão do melhor tempo das 
suas vidas -  “The Time of your life”.  

A nova identidade gráfica, concebida pela agência de 
publicidade Ogilvy, apresenta um P que simboliza a inicial 
de Pestana. Esta nova imagem estará presente em diversos 
suportes. O primeiro local de contato com a marca é natu-
ralmente toda a plataforma online, e por isso, a porta de 
entrada para os seus produtos em todo o mundo. Outra 
das grandes novidades é a uniformização das submarcas 
do Grupo em associação ao bem-sucedido nome Pestana, 
uma referência em todo o mundo. 

Todos os conteúdos informativos do gru-
po foram atualizados e uniformizados levan-
do em conta o novo posicionamento da marca, 
responsabilidade da redatora Ana Simões. As 

imagens levam a assinatura do fotógrafo Pedro 
Sampayo Ribeiro, responsável por renovar to-
dos os conteúdos fotográficos do Grupo a ní-
vel global. O novo posicionamento do Grupo 
surge após a restruturação dos órgãos sociais 
da empresa anunciada há cerca de dois meses, 
com a criação da nova comissão executiva para 
a liderança operacional do negócio hoteleiro.  
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Holiday Inn Express Natal entra 
para “Hall da Fama” do TripAdvisor

O hotel Holiday Inn Express Natal, no Rio 
Grande do Norte, ganhou o Certificado de 
Excelência: Hall da Fama do TripAdvisor. O 
Certificado de Excelência é concedido somente aos 
estabelecimentos que recebem, com frequência, 
avaliações excelentes no TripAdvisor. Já o “Hall da 
Fama” foi criado para premiar os empreendimen-
tos que ganharam o Certificado de Excelência por 
cinco anos consecutivos.  

Os vencedores incluem acomodações, restau-
rantes e atrações ao redor do mundo que propor-
cionaram continuamente a melhor experiência 
aos clientes. Para o diretor de marketing do hotel, 
George Gosson, ganhar o Certificado de Excelência 
do TripAdvisor por cinco anos consecutivos é uma 
verdadeira fonte de orgulho para toda a equipe do 
Holiday Inn Express Natal.

Gosson afirma que não existe selo de aprova-
ção maior do que ser reconhecido pelos clientes. 
“Como o Certificado de Excelência do TripAdvisor 
se baseia nas avaliações dos clientes, a premiação é 
um voto de confiança extraordinário no nosso esta-
belecimento e no nosso longo compromisso com a 
excelência”, aponta o Diretor de Marketing.

O TripAdvisor usa um algoritmo próprio 
para determinar os ganhadores do Certificado 
de Excelência. São levados em conta a qualida-
de, a quantidade e o período que as avaliações 
e opiniões foram publicadas pelos viajantes 
no TripAdvisor em um período de doze me-
ses. Também são considerados o tempo que os 
estabelecimentos estão no site e a posição no 
ranking do Índice de popularidade.  

Para receber o Certificado de Excelência, 

o estabelecimento deve manter uma pontua-
ção geral mínima de quatro círculos (no total 
de cinco). Além disso, precisa ter um número 
mínimo de avaliações e estar cadastrado no 
TripAdvisor por no mínimo 12 meses.

Paradise Resort (SP) 
fez festa caipira em junho

O Paradise Golf & Lake Resort, localizado 
em Mogi das Cruzes (SP) preparou festejos cai-
piras no período de 4 a 7 de junho. O empreen-
dimento apresentou diversas atividades, para 
adultos e crianças, em clima de roça. Com cul-
tura e gastronomia características, o empreen-
dimento promoveu Festa Junina com barracas 
de brincadeiras e comidas típicas. 

Ainda sob essa atmosfera, a realização da 
Gincana Caipira contou com o tradicional Bingão, 
junto à Noite de Caldos. Para as crianças, o hotel 
apresentou também espetáculo de teatro infantil. 
Para os adultos, os jogos de Cassino sem apostas 
financeiras estavam de volta.

Rede Promenade anuncia 
parceria com Hotel Urbano

A Rede Promenade firmou uma parceria com 
o site de viagens Hotel Urbano. O objetivo da 
parceria será potencializar ainda mais as vendas 
da rede. A novidade foi anunciada após o novo 
gerente comercial da rede no Rio de Janeiro, 
Alejandro Mancylla, se reunir com o CEO do ho-
tel Urbano, José Eduardo Mendes.

De acordo com Mancylla, o Hotel Urbano irá 
ofertar e comercializar os produtos da Promenade 
em seu site de compras, além de criar pacotes 
atrativos principalmente de final de semana, fe-
riados e datas comemorativas, além de festivais 
e eventos como o Rock in Rio. “Parceiros que 
queiram contribuir para o desenvolvimento e 
crescimento da empresa são sempre bem-vindos. 
A parceria visa otimizar o processo de divulga-
ção e comercialização dos nossos hotéis, além de 
ampliar as opções de hospedagem dos clientes e 
facilitar o acesso aos canais de venda”, disse.

Para Antônio Gomes, diretor Comercial do 
Hotel Urbano, o site possui um mercado amplo 
em demanda de hospedagem que pode ser per-
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feitamente atendido pelos hotéis administrados 
pela Promenade. “Temos o contato direto com o 
cliente e conhecemos a demanda e realidade; por 
isso o interesse em nos associar com a Promenade, 
que administra empreendimentos nos principais 
destinos como Minas Gerais e Rio de Janeiro”. 

Cresce o desempenho dos hotéis 
de luxo e upscale no RJ e SP

Foi divulgada recentemente mais uma edição 
do Panorama da Hotelaria Brasileira, publicação 
anual da HotelInvest e da HVS que revelou que 
os hotéis de luxo e da categoria upscale do Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) foram os mais be-
neficiados pela Copa do Mundo e obtiveram os 
melhores resultados do setor em 2014. De acordo 
com o estudo, a receita por apartamento desses 
hotéis (RevPAR) teve aumento real de 10,9%, no 
Rio, e 10,3%, em São Paulo, em relação a 2013.

De acordo com a publicação, esses números 
foram alcançados devido ao aumento das diá-
rias médias praticado no período, que subiram 
12,9% e 7,6%, respectivamente. “Apesar do mo-
mento econômico desfavorável, os hotéis sofisti-
cados dos principais mercados do país tem apre-
sentando excelente desempenho, o que mostra 
uma pressão de demanda no segmento”, afirma 
Cristiano Vasques, sócio-diretor da HotelInvest e 

managing director da HVS South America.
De acordo com a publicação, os hotéis econô-

micos e midscale da capital fluminense tiveram 
queda de 4,3% no RevPAR. Além disso, ocorreu 
uma diminuição de 5,9% na taxa de ocupação, 
devido principalmente à abertura de novos ho-
téis na cidade. O resultado nesta categoria pode-
ria ter sido pior caso os hoteleiros não tivessem 
conseguido reajustar as diárias (1,6%) devido à 
realização da Copa do Mundo.

Na capital paulista, a hotelaria econômica e 
supereconômica também registrou um desempe-
nho modesto em 2014. Essa categoria registrou 
o pior desempenho no período dos jogos dentre 
todos os segmentos analisados. No acumulado 
do ano, houve queda de diária média e RevPAR 
(3,6% e 2,7%, respectivamente). Para 2015, a pers-
pectiva é de que as duas principais capitais brasi-
leiras apresentam cenários distintos.

A hotelaria fluminense vem sendo afetada de 
maneira negativa pela crise que atinge a indústria 
de óleo e gás, que reduziu a demanda corporati-
va e de eventos. A abertura de novos empreendi-
mentos também deverá afetar a hotelaria carioca. 
Estão previstos para entrar em operação neste 
ano no Rio de Janeiro 16 novos hotéis, com cerca 
de 4.000 quartos. Desse total, 70% estará concen-
trado na Barra da Tijuca. O crescimento expres-
sivo da oferta, aliado a um momento econômico 
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desfavorável, deve ocasionar queda de ocupação 
e pouca margem para aumento de tarifas.

Na visão de Vasques, “Apesar do impacto 
das novas aberturas, o Rio de Janeiro mantém os 
melhores índices de desempenho do país. A des-
valorização do real, com possível aumento das 
viagens de lazer dentro do país, e a realização 
de eventos pré-olímpicos no segundo semestre 
podem minimizar a queda de ocupação prevista 
para o setor em 2015”, avaliou.

A cidade de São Paulo deverá ter desempenho 
estável em 2015. Diferentemente do Rio e de ou-
tras capitais, a cidade não deve sofrer o impacto 
da abertura de novos hotéis e espera-se que a de-
manda permaneça similar a de 2014. Isso deve 
manter um bom patamar nas taxas de ocupação. 
“A diária média deverá aumentar em linha ou 
até abaixo da inflação, tendo em vista negocia-
ções corporativas mais acirradas”, diz Vasques.

Resort Blue Tree Park Lins (SP) 
terá pista de patinação no inverno

O Blue Tree Park Lins, resort localizado 
em Lins (SP), terá entre os dias 10 de junho e 

10 de agosto uma pista de patinação de gelo 
de 180 m² como atrativo para o inverno. A 
pista poderá ser utilizada pelos hóspedes 
gratuitamente e para o público em geral terá 
custo. Os hóspedes terão acesso a todos os 
equipamentos para a prática esportiva e con-
tarão com o auxílio de instrutores.

L’Eden Pousada Boutique abre as 
portas em Ilhabela (SP)

Entrou em operação na cidade de Ilhabela, lito-
ral norte de São Paulo, a L’Eden Pousada Boutique. 
O estabelecimento oferece aos clientes sete suítes 
equipadas com diferentes itens que trazem confor-
to durante a estadia. Os quartos foram intitulados 
com os nomes Água, Fogo, Metal, Terra, Ar, Íris 
e Primavera, onde a suíte Fogo possui lareira e a 
Água possui banheira de hidromassagem (foto).

A pousada possui três categorias de aparta-
mentos, onde quatro apartamentos são da cate-
goria luxo, dois são da categoria super luxo e 
um é da categoria standart.

Construída em uma área de 6.300 m², a pousa-
da oferece ao hóspede um café da manhã completo 
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com uma variedade de pães, tortas, bolos, frutas, 
sucos, entre outros. O tradicional chá da tarde tam-
bém ganha destaque, onde os hóspedes poderão 
fazer sua refeição ao som de bossa nova e outros 
clássicos da música.

Uma grande variedade de animais, como co-
dornas, galinhas da angola, patos, entre outros, 
pode ser encontrada durante uma caminhada pela 
L’eden. Para o hóspede que deseja viajar e levar o 
seu animal de estimação junto, isso é possível.

De acordo com Heiko Obermüller, proprie-
tário da pousada, a ideia principal é oferecer ao 
hóspede não só uma estadia com conforto e re-
quinte, mas sim uma boa experiência. “A pousada 
começou a operar em novembro do ano passado 
após iniciarmos o processo de reforma, pois o local 
estava fechado há alguns anos. Inicialmente rea-
lizamos um investimento de R$ 90 mil na moder-
nização, que incluiu a troca de todo cabeamento, 
sistema de gás, pintura, entre outras coisas. A 
reforma durou dois meses e foi comandada por 
uma equipe de 20 pessoas”, relatou.

Localizada junto ao Rio da Toca e em meio à 
Mata Atlântica preservada, a pousada oferece aos 
hóspedes uma integração com a natureza muito 

positiva, pois é possível caminhar em meio a ca-
choeiras e observar inúmeras espécies de pássaros 
no local. Todas as suítes são integradas às outras 
estruturas da pousada, como o deck bar, salão de 
jogos, decks para descanso, sauna seca, sala de estar 
e salão para o café da manhã. Todas as suítes con-
tam com amenities da marca francesa L’occitane, 
além de possuírem travesseiros e edredons de plu-
mas de ganso, roupas de cama de algodão egípcio, 
colchões de mola pillow top e closets.

Sindhotéis Foz do 
Iguaçu completou 40 anos

O Sindhotéis – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região co-
memorou no dia 19 de maio, 40 anos de história. 
Para celebrar seu aniversário a entidade irá rea-
lizar diversas atividades ao longo do ano, dentre 
elas a conclusão da primeira etapa de seu Centro 
de Capacitação e o lançamento de um livro com a 
história do sindicato.

No dia 28 de maio ocorreu uma confraterni-
zação entre associados e convidados no Recanto 
Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz 

MARCOS LABANCA
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do Iguaçu. Durante a realização do evento 
,foi apresentada aos participantes a logo-
marca comemorativa de 40 anos, arte que irá 
acompanhar a comunicação institucional pe-
los próximos 12 meses.

De acordo Carlos Silva, presidente da enti-
dade, o momento é de agradecimento a todos 
os associados, presidentes, diretores, parcei-
ros e funcionários da entidade. “Ao longo 
dos tempos, centenas de pessoas têm ajudado 
a construir a nossa história, que se confunde 
com a história e o desenvolvimento socioe-
conômico de Foz do Iguaçu e região. O cres-
cimento da indústria do turismo, que faz gi-
rar a economia regional. O município possui 
176 meios de hospedagem, com capacidade 
de atendimento para 27,5 mil leitos, confor-
me a versão 2014 do inventário da Secretaria 
Municipal de Turismo de Foz. Tudo isso sem 
falar nos 240 estabelecimentos gastronômicos 
de interesse turístico, capazes de atender 30 
mil pessoas/dia”, pontua.

O Sindihotéis entregará em breve a pri-
meira etapa do Centro de Capacitação, uma 
obra de 1,5 mil m² e três andares. O local 
conta com diversos cursos e palestras de 
hospedagem e gastronomia. O destaque do 
centro de capacitação contará com todo co-
nhecimento da escola francesa de gastrono-
mia Le Cordon Bleu.

A entidade também irá lançar um livro 
contando a história do Sindhotéis ao longo 
desses 40 anos. A obra fará o resgate dos 
principais fatos relacionados à entidade em 
quatro décadas e terá 90 páginas.

O livro irá abordar as principais conquis-
tas da entidade, desde a sua criação, em 19 de 
maio de 1975. O hoteleiro Pedro Grad Roth, 
primeiro presidente do sindicato, lembra, por 
exemplo, que o Sindhotéis apoiou “a constru-
ção do Centro de Convenções, a implantação 
de um sistema viário racional na época da 
construção de Itaipu Binacional, entre outras 
bandeiras históricas”.

PGCR lança bandeira 
super econômica

A PGCR Consultoria e Administração 

Hoteleira lançou a bandeira super econômica 
Hotel Stop Inn. A nova marca é voltada para 
um público específico e foi lançada após uma 
pesquisa de campo detalhada.

De acordo com Pablo Ramos, CEO da 
PGCR, “Por meio de um trabalho de estudo 
sobre a necessidade do mercado hoteleiro, os 
profissionais da empresa constataram a cres-
cente demanda por hotéis super econômicos, 
surgindo assim a bandeira”, afirmou.

A rede de hotéis Stop Inn contará com di-
árias por tarifas mínimas – o valor máximo 
será de R$99,00. Segundo Ramos, a ideia da 
marca apareceu devido à expressiva procura 
por hotéis qualificados, que disponibilizam 
preços mais acessíveis. Os hotéis da bandeira 
contarão com instalações confortáveis e com 
express gourmet. O primeiro hotel da Stop 
Inn está previsto para ser inaugurado em 
Oliveira - MG em julho deste ano.

Rede GJP conquista seis 
premiações do TripAdvisor

A rede hoteleira GJP Hotels & Resorts 
ganhou novas premiações do site de via-
gens TripAdvisor. Os prêmios são devido 
ao serviço de excelência em seis hotéis da 
rede, sendo eles: Prodigy Grand Hotel & 
Suites Berrini - São Paulo (SP), Sheraton da 
Bahia – Salvador (BA), Hotel Saint Andrews 
– Gramado (RS), Coliseum Beach Resort –
Beberibe (CE), Wish Resort Golf Convention - 
Foz do Iguaçu (PR), e Marupiara Hotel – 
Porto de Galinhas (PE).

Os empreendimentos foram contempla-
dos com o Certificado de Excelência do 
TripAdvisor, premiação que completa cinco 
edições este ano e é concedida somente aos 
hotéis que recebem excelentes avaliações 
dos viajantes. Além disso, a rede conquistou 
outra premiação para os hotéis Marupiara e 
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Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu: 
o “Hall da Fama”, criado pela primeira vez 
especialmente para destacar os estabele-
cimentos premiados com o Certificado de 
Excelência por cinco anos consecutivos, caso 
desses dois hotéis da rede GJP.

Slaviero Hotéis deverá ter mais 
de 2 mil novas UH’s em 2015

A Slaviero Hotéis anunciou que deverá al-
cançar mais 2.000 UH’s até o final deste ano. 
É o que revela os números apresentados pela 
rede paranaense, onde em 2014 foi alcançado 
uma alta de 21% em ocupação, 11% no Revpar 
e 20% no faturamento bruto, o que aumentou 
sua arrecadação em R$ 36 milhões.

De acordo com o Diretor de Marketing e 
Vendas da rede, Paulo Brazil, o ano de 2015 
e 2016 será de bons resultados para a empre-
sa. “O mercado hoteleiro vem passando por 
adaptações provocadas pelas necessidades 
do público corporativo. São Paulo e Rio de 
Janeiro ainda estão em destaque, mas alguns 
mercados secundários também vêm ganhan-
do força, como Florianópolis, interior de São 
Paulo, Fortaleza, Recife e Campo Grande, 
justamente por conta das empresas que vêm 
se instalando nessas cidades”, afirmou.

Mapie inicia pesquisa sobre 
Recursos Humanos na hotelaria

A Consultoria Mapie e o blog de tendên-
cias Disque9 iniciaram uma pesquisa sobre 
a gestão do segmento de Recursos Humanos 
na hotelaria brasileira. Este é o quarto ano 
consecutivo que a empresa analisa ten-
dências e preferências do setor turismo, 
já tendo sido temas de estudos a geração 
“Millennials”, o comportamento de viajan-
tes corporativos e a lazer, além do futuro 
das vendas na hotelaria.

Realizada nesta primeira fase com geren-
tes, diretores, VPs, seleção, recrutamento e 
desenvolvimento , o estudo tem o objetivo 
de contribuir para o aprimoramento das re-
lações profissionais na hotelaria nacional. Os 
questionamentos são referentes aos motivos 

que levaram os profissionais à hotelaria, os 
desafios dos recursos humanos no segmen-
to, dificuldades para encontrar profissionais 
com perfis adequados, remuneração e rotati-
vidade no setor, desenvolvimento de colabo-
radores, entre outros.

Trícia Neves, sócia-diretora da Mapie 
Consultoria afirma que “com os dados le-
vantados será possível afinar a segunda 
etapa da pesquisa, que tem como objetivo 
entrevistar hoteleiros e pessoas que traba-
lham no segmento, tanto nas redes como 
nos hotéis independentes”. 

Os resultados serão divulgados na segun-
da quinzena de junho. No segundo semes-
tre haverá a pesquisa com os hoteleiros e 
colaboradores do segmento, tanto nas redes 
como nos empreendimentos independentes. 
Para participar, basta acessar o link: https://
pt.surveymonkey.com/r/rhnahotelaria. 

Universidade Secovi realizará 4º 
curso de implantação hoteleira

A Universidade Secovi, em parceria com a vice-
presidência de Assuntos Turísticos e Imobiliários 
do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) abriu em 
maio as inscrições para a 4ª turma do curso 
“Planejamento e Desenvolvimento Hoteleiro”. 
O curso tem por objetivo capacitar profissio-
nais na implantação de empreendimentos ho-
teleiros no mercado brasileiro.

O principal fator que levou à criação do curso, 
há três anos, segundo o vice-presidente Caio Calfat, 
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foi a necessidade de suprir uma lacuna que havia 
nesse tipo de profissionalização em São Paulo. “O 
programa foi proposto para que o aluno tivesse 
conhecimento da dinâmica completa do setor. Por 
isso, todas as fases do projeto hoteleiro estão con-
templadas: escolha do destino e do terreno, elabo-
ração de estudos de mercado e viabilidade econô-
mico-financeira, conceituação do produto, projetos 
de exteriores e interiores, orientação jurídica, con-
tratos de administração hoteleira, construção da 
edificação, e abertura dos hotéis, marketing, asset 
management”, explica Calfat.

Segundo ele, não existe no Brasil um curso com 
esse perfil, que envolva todo este conteúdo e que 
tenha como instrutores os grandes players do mer-
cado. “Contamos com profissionais de ponta, como 
a advogada Márcia Rezeke, os consultores Diogo 
Canteras, Ricardo Mader e Cristiano Vasques, a 
arquiteta Lara Teixeira, entre tantos outros espe-
cialistas. E, ainda, sob a coordenação de David 
Lord Tuch, que aplica a metodologia da Escola de 
Hotelaria de Cornell dos Estados Unidos, uma das 
principais do mundo”, enfatiza.  

A aula inaugural, no dia 8 de setembro, contará 
com palestra de Caio Calfat, que trará uma abor-
dagem histórica do setor na capital paulista, ba-
seada em seu livro “Hotelaria e desenvolvimento 
urbano em São Paulo: 150 anos de história”, lan-
çado no ano passado. Já o encerramento, previsto 
para 12/11, terá uma apresentação de Caio Luiz de 
Carvalho, ex-ministro do Turismo, que analisará o 
cenário futuro para o segmento. 

As aulas serão ministradas às terças e quin-
tas-feiras, de 8/9 a 12/11, das 18 às 22 horas, 
na Universidade Secovi (Avenida Brigadeiro 
Luís Antonio, 2.344, na capital paulista). Mais 
informações estão disponíveis em www.uni-
versidadesecovi.com.br; universidade@secovi.
com.br ou (11) 5591-1303 a 1306. 

FBHA e Sindihotéis realizou 
evento em Fortaleza-CE

A FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação e o Sindihotéis Ceará – Sindicato 
Intermunicipal de Hotéis e Meios de Hospedagem 
no Estado do Ceará realizou no dia 27 de maio, no 
Mareiro Hotel, em Fortaleza (CE), a 15ª edição do “II 
Encontro FBHA Fortaleza”. O evento contou com 
uma programação completa e era voltado para os 
empresários dos segmentos de hotelaria, gastrono-
mia, imprensa especializada e todo trade turístico.

Manoel Cardoso Linhares (Presidente do SindHoteis/CE)
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Paradise Golf & Lake Resort (SP) 
registra o melhor mês desde 
sua inauguração

O Paradise Golf & Lake Resort, empreen-
dimento localizado em Mogi das Cruzes (SP), 
alcançou sua melhor marca desde sua inaugu-
ração em 2001. De acordo com a diretoria do 
resort, os resultados de março apontaram o 
melhor mês da história do empreendimento.

Comemorando os resultados positivos está 
Ricardo Aly, gerente comercial do resort que 
vem exercendo a função desde o final de 2013. 
De acordo com ele, essa estratégia comercial cul-
minou, em 2014, com crescimento de 20% em 
ocupação e deverá incrementar, em 15%, um ano 

de retração econômica, o volume de negócios da 
operação sob seu comando. “Quando assumi o 
Paradise, 85% do desempenho era representado 
por eventos e apenas 15% por lazer. Em 2014, 
este número já era, respectivamente, 70% e 30%. 
Este equilíbrio entre as atividades oferecidas foi 
um dos desafios do ano passado”, analisa.

Neste primeiro trimestre, o mês de janeiro se 
destacou com uma ocupação melhor se comparado 
com o ano anterior. O mês de março se destacou 
como a melhor receita ao longo da história do em-
preendimento, com crescimento de 34% em fatu-
ramento mensal com relação ao recorde anterior, 
em 2011, aí inseridos os desempenhos das áreas de 
hospedagem, eventos e alimentos & bebidas.
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Hotéis investem em cartas de 
vinhos para atrair hóspedes

Visando garantir a experiência ideal, um diferente tipo de taça é oferecido para cada tipo de vinho

Durante o inverno, o consumo da 

bebida aumenta nos hotéis. 

Investir em uma boa carta de 

vinhos torna-se fator essencial 

para o sucesso do negócio

A enocultura, termo criado com relação ao con-
sumo do vinho, está cada vez mais presente no co-
tidiano das pessoas. O vinho, por se tratar de uma 
das bebidas mais antigas e tradicionais da história, 
ganha cada vez mais espaço nos estabelecimentos 
que aliam a bebida à alta gastronomia. Por conta 
dessa popularização da enocultura, onde os clien-
tes estão cada vez mais exigentes ao pedir a bebida, 

Coleção Tre Sensi da Bormiolli Rocco
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muitos estabelecimentos tem procurado investir 
na implantação de adegas e cartas de vinhos com 
rótulos aclamados por especialistas.

De acordo com editora do portal Vinho & Gastro-
nomia e autora do livro “O que é Enologia”, Silvia 
Cintra Franco, os hotéis tem começado a se preocu-
par com em fornecer uma boa carta de vinhos aos 
clientes, e que alguns contam até com sommeliers 
durante todo o expediente, assim como tem contra-
tado consultorias especializadas na elaboração de 
adegas e cartas de vinho. “A enocultura vem cres-
cendo no Brasil, em estados como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas 
Gerais e claro, Rio Grande do Sul. E tem crescido 
porque se começa a oferecer no Brasil vinhos de 
preço baixo e qualidade aceitável. No passado, há 
50 anos, havia pouquíssimas vinícolas brasileiras 
que chegavam a São Paulo. Hoje em dia elas con-
tam com apoio do IBRAVIN – Instituto Brasileiro 
do Vinho e a população já consegue beber vinho 
a preços acessíveis. E beber vinho é algo realmen-
te prazeroso”, afirma. Ela lembra que elaborado a 
partir de diferentes tipos de uvas, o vinho pode ser 
consumido durante o ano inteiro e em diferentes 
ocasiões, mas é no inverno que ele se torna o mais 
lembrado pelos clientes no momento de degustar 
uma massa, filet, entre outros pratos.

Degustações sazonais
O Royal Palm Plaza Resort, empreendimen-

to localizado em Campinas (SP), oferece aos seus 
clientes uma adega repleta de rótulos nacionais e 
importados. De acordo com Agnaldo Souza, Som-
melièr do Departamento de Alimentos & Bebidas 
da Adega Cave do Douro, localizada dentro do 
resort, o empreendimento altera o estilo de vi-
nho vendido no inverno. “Deixamos de vender os 
espumantes brancos e roses em grande quantidade, 
para nos concentrarmos nos tintos. O brasileiro está 
adquirindo o costume de consumir vinho. Antes era 
uma questão de status ter uma garrafa de vinho na 
mesa durante a refeição. Hoje temos mais pessoas 
aderindo à bebida como uma alternativa, até porque 
há bons vinhos com preços acessíveis. A satisfação do 
cliente em saber que vai encontrar ótimas opções 
no hotel, com uma combinação de uma cozinha de 
qualidade gastronômica”, comentou.

Voltado apenas para o consumo de vinhos, a 
Cave do Douro possui uma adega climatizada para 
1.200 garrafas, com três diferentes temperaturas no 
restaurante principal, além de adegas para 220 gar-
rafas nos demais restaurantes e um almoxarifado 
climatizado para os vinhos de grande volume que 
são utilizados em eventos. Os rótulos de naciona-
lidade chilena e argentina são os mais requisitados 
pelos hóspedes e clientes.

Para sempre prestar um bom treinamento aos co-
laboradores da área de A&B e atualizar sua carta de 
vinhos, o hotel conta com um sommerlier que sempre 
se atualiza quanto às tendências do momento. “Leva-
mos em conta o perfil de nossos clientes, nossos res-
taurantes e  rótulos tradicionais e clássicos, para quem 
não quer arriscar, além de bebida de novos produto-
res, novas regiões ou até mesmo uvas diferenciadas 
para quem quiser experimentar”, afirmou.

De acordo com Souza, o empreendimento reali-
za diversos jantares harmonizados com a bebida. 
No restaurante Vila Real, os clientes podem apre-
ciar um buffet internacional com grande variedade 

Silvia Cintra Franco – “A enocultura vem crescendo 

no Brasil. E tem crescido porque começou a oferecer no 

País, vinhos de preço baixo e qualidade aceitável”
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sos serviços onde o vinho é o foco. O estabelecimento 
conta com um centro de tratamentos vinoterápicos, 
onde é explorado o potencial rejuvenescedor da uva. 
De acordo com Deborah Villas-Bôas Dadalt, Direto-
ra de Marketing do empreendimento, o fato do hotel 
possuir diversas atrações baseadas no vinho, torna-se 
um fator essencial para a fidelização do hóspede. “O 
“enoturista” tem um perfil refinado e exigente, que 
retorna muitas vezes para acompanhar a evolução da 
produção local, desde que se sinta muito bem aten-
dido. Mantemos um serviço primoroso de hotelaria 
e várias opções de lazer e entretenimento, como de-
gustações orientadas, trilhas entre os parreirais, aulas 
de sabrage e reuniões mensais da Confraria Spa do 
Vinho. Dentro do verdadeiro enoturismo, não basta 
que o empreendimento adote  a “temática do vinho”, 
com uma decoração cenográfica e uma boa carta. É 
preciso proporcionar ao hóspede uma vivência com-
pleta e autêntica do universo da vinho- desde o cul-
tivo, a vinificação, a degustação e harmonização, até 

de pratos acompanhados de vinhos mais frutados, 
com frescor e de médio corpo. Já no bistrô La Palet-
te, o menu oferecido é mais elaborado, e que com-
bina com vinhos específicos para cada prato. Um 
exemplo é o “Magret de pato ao mel de alecrim e 
abóbora assada” com a sugestão do vinho “Valpo-
licela Ripasso Capitel della Crosara”.

O empreendimento dá preferência aos rótulos im-
portados em sua adega, principalmente os provenien-
tes da América do Sul. Em segundo lugar os vinhos de 
natureza europeia, que, segundo Souza, são escolhidos 
por estarem em locais de longa tradição na vinicultura. 
Em relação aos Espumantes, o hotel seleciona os rótulos 
brasileiros, “Há uma ótima aceitação dos nacionais por 
apresentarem boa qualidade”, afirma o sommelier.

Enoturismo
Com foco em enoturismo, o Spa do Vinho Hotel 

& Condomínio Vitivinícola, localizado na região do 
Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, possui diver-

A Adega Cave do Douro é climatizada e conta com mais de 1.200 rótulos de vinhos
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mesmo aos tratamentos vinoterápicos”, afirmou.
Dentre outros diferenciais do hotel estão os jan-

tares à luz de velas com três ou quatro courses 
harmonizados; e no Spa Caudalie, o cliente po-
derá usufruir de cerca de 40 tratamentos a partir 
dos polifenóis da uva, destinados ao relaxamento e 
rejuvenescimento. Há programas de meio período 
ou um dia, como o DaySpa e também completas 
imersões vinoterápicas, de 2 a 6 dias, incluindo re-
feições e atividades de Health Center.

Qualidade Nacional
No geral, a maioria dos hóspedes que plane-

jam apreciar um jantar harmonizado em um hotel 
possui um alto conhecimento quando o assunto 
é vinho. É muito comum encontrarmos empreen-
dimentos hoteleiros que investem de maneira ex-

pressiva na elaboração de sua carta de vinhos, bem 
como na construção de sua adega e no momento de 
servir a bebida acabam destinando pouca parte do 
orçamento na aquisição de taças.

De acordo com Gabriela Bigarelli, a taça é 
muito importante no processo de degustação do 
vinho. “Hoje em dia, não faz sentido você traba-
lhar com uma taça de vidro, não tem como. Te-
mos que analisar tudo. A taça é um instrumento 
de trabalho do restaurante. Não adianta você ter 
uma super adega, com ótimos rótulos, e servir 
em uma taça de vidro. Servir o vinho na taça ide-
al faz muita diferença, no nariz e na boca, e torna 
a experiência muito melhor”, avaliou.

A Oxford Crystal, empresa tradicional na confec-
ção de cristais para o mercado e situada em Pome-
rode (SC), disponibiliza para o mercado um amplo 

Além de aliar a alta gastronomia à apreciação de vinhos, o Spa do Vinho (RS) 

possui mais de 40 tratamentos vinoterápicos no Spa Caudalie
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mix de produtos com matéria-prima de alta quali-
dade, onde as peças são elaboradas em um proces-
so de fabricação feito de maneira artesanal desde o 
sopro até a lapidação. A empresa conta com a linha 
Profissional Oxford Crystal, a qual possui taças que 
respeitam algumas especificações, como tamanho e 
curvas, fazendo com que cada uma tenha desem-
penho especial durante a degustação.

De acordo com Zaira da Silva, Gerente de Ma-
rketing da Oxford, cada taça tem formato exclu-
sivo que visa conduzir aspectos singulares do vi-
nho para a boca e nariz, de maneira que realça os 
aromas e sabores, respeitando as características 
únicas de cada tipo de bebida. “O detalhe da taça 
é primordial, pois há um grande cuidado nos 
processos de fabricação do vinho. Um Terroir 
não pode ser desperdiçado na última e mais im-
portante etapa, ao servir. Queremos muito que 
todas as pessoas que apreciam um bom vinho te-
nham a oportunidade de fazer a experiência da 
análise sensorial da bebida, degustando na taça 

de cristal e no mesmo momento na taça de vidro. 
Estamos tão empenhados em difundir esse bene-
fício que desenvolvemos um selo especial que in-
dica o artigo ‘Ideal para Vinhos Finos’”, afirma.

Dentre alguns diferenciais da linha Profissional 
Oxford Crystal estão: confecção em peças únicas; la-
pidação de borda, transparência e brilho, as quais au-
xiliam a estimular os sentidos durante a degustação 
das bebidas; modelos de taças ideais para cada tipo 
de vinho, entre outros. Um dos destaques da coleção 
de produtos da empresa está a taça ideal para a de-
gustação de vinhos Bourdeaux, e que de acordo com 
Zaira, possui algumas características, “A borda fina 
e lapidada da taça de cristal, direciona o vinho para 
a ponta da língua, permitindo que os sabores fruta-
dos dominem antes que os taninos sejam direciona-
dos para a parte de trás da boca. Sua haste permite 
o fácil manuseio da taça. Além dos Grand Crus de 
Bordeaux, essa taça permite também degustar com 
propriedade outros tintos como Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec entre outros”, explica.
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Adega ideal
Ao investir em uma boa carta de vinhos é essen-

cial pensar no tipo de público o qual o hotel irá re-
ceber. De acordo com Gabriela, é essencial planejar 
bem o número de rótulos que cada adega contará. 
“É preciso ter em mente que todo investimento em 
adega demora um pouco para gerar um retorno 
para o hotel. Acho que é ideal iniciar a operação da 
adega com uma carta menor, se for um hotel novo, 
pois desta forma o proprietário irá sentir a aceita-
ção da carta de vinhos. Acho que hoje em dia, 
com a situação que estamos, começar com uma 
certa cautela é inteligente, por que não se sabe o 
que vai acontecer, então é melhor você ter em mãos 
as possibilidades para aumentar, do que construir 
uma coisa gigantesca e não ter como manter. Para 
encher uma adega de mil garrafas, o proprietário 
tem que pensar que ele terá que ter dinheiro para 
manter sempre cheia esta adega. O número de ró-
tulos ideal para cada empreendimento depende-
rá muito do porte do hotel”, alerta.

O hotel Gran Hyatt, localizado na capital pau-
lista, possui uma adega com mais de 400 rótulos 
internacionais. De acordo com Ricardo Barrero, 

Gerente de Bebidas do empreendimento, o hotel 
busca oferecer vinhos que atinjam as necessidades 
dos clientes. “Nenhum hóspede precisará deixar 
o hotel para encontrar um bom rótulo, o que traz 
conforto e segurança a nossos clientes”.

Com um alto investimento em infraestrutura para o 
armazenamento correto da bebida, o hotel dá preferên-
cia aos rótulos internacionais, principalmente os argen-
tinos e chilenos, pelo fato do perfil do hóspede ser pro-
veniente de países europeus e da América do Norte. 
“Dois fatores são de extrema importância e andam 
lado a lado quando se elabora uma carta de vinhos: 
as tendências do mercado e as preferências dos clien-
tes. Como exemplo, aqui no Grand Hyatt São Paulo, 
a maioria de nossos hóspedes é estrangeira, e busca 
conhecer rótulos da América do Sul. Dessa maneira, 
dispomos de uma grande gama de rótulos regionais. 
Em termos de consultoria, contamos com o auxílio de 
nossos fornecedores, que nos ajudam a estar em linha 
com as tendências do mercado”, afirmou.

Gabriela Bigarelli – “É preciso ter em mente que todo 

investimento em adega demora um pouco para gerar 

um retorno para o hotel”
O hotel Gran Hyatt (SP) possui uma adega climatizada 

com mais de 400 rótulos internacionais
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Vinho não é só no inverno
Ao contrário do que muitos pensam, os vi-

nhos podem ser consumidos tanto no inverno 
quanto no verão, pois são inúmeros tipos de 
vinho que acabam ‘casando’ com o clima ide-
al. O sucesso de uma boa carta de vinhos pode 
ser encontrado com um cardápio bem variado, 
onde cada prato pode ser harmonizado com 
um determinado tipo de vinho. De acordo com 
Manoel Beato, Sommelièr do Restaurante Fasa-
no Rio de Janeiro (RJ), localizado no Hotel Fa-
sano, é essencial contar com uma boa carta de 
vinhos como valor agregado aos clientes. “Um 
bom restaurante não caminha sem uma boa 
carta de vinhos – é tão importante quanto a ar-
quitetura e a decoração do ambiente. Cada vez 
mais os clientes esperam uma carta de vinhos 
bem elaborada, com variedade, sofisticação, 
boa seleção e principalmente que harmonize 
com o cardápio da casa. Mais do que o inves-
timento financeiro, a dedicação em pensar em 
cada detalhe é o mais importante – construir 
uma adega fisicamente adequada, climatizada, 
com controle de umidade e temperatura, que 
tenha um bom espaço para guardar adequada-
mente os vinhos é o principal”, afirmou.

Para se elaborar uma boa carta de vinhos, de 
acordo com Beato, é essencial considerar a origem 
da cozinha da casa, variedade de produtores, re-
giões e preços. Na visão do sommelier, oferecer 
uma boa carta de vinhos ao hóspede traz rentabi-
lidade ao empreendimento. “A carta de vinhos é 
um importante atrativo, pois gera interesse pela 
qualidade e variedade de opções, atraindo mais 
clientes para a casa, o que resulta em uma maior 
rentabilidade. A cozinha do Restaurante Fasano 
é inspirada nos sabores da Itália, convite perfeito 
para a harmonização com os vinhos da região. 
Além dos italianos, os franceses estão dentro da 
preferência dos clientes, e também harmonizam 
perfeitamente com os pratos. Deve-se desmisti-
ficar a ideia de que o vinho é uma bebida para o 
inverno. Ele é um item fundamental na gastrono-
mia, tendo se tornado parte da cultura e do dia 
a dia das pessoas. Os vinhos brancos, principal-
mente os feitos com a uva Pinot Gris, além dos 
rosés e espumantes, são ótimas opções para dias 

mais quentes. Ao elaborar uma carta de vinhos, 
algumas características devem ser consideradas: 
origem da cozinha da casa, variedade de produ-
tores, regiões e preços. Além dos clássicos, a casa 
apresenta os trunfos e novidades atrativas – pois 
muitos de nossos clientes nos procuram devido 
à exclusividade de alguns rótulos. A escolha dos 
vinhos é elaborada detalhadamente por Rogério 
Fasano e eu – buscamos sempre ter uma carta de 
vinhos atrativa e completa”, afirmou.

Para o sommelier, existe uma tendência maior 
de consumo de vinhos estrangeiros, devido à 
qualidade e tradição de alguns rótulos, apesar 
dos vinhos nacionais possuírem boa qualidade 
no mercado e sofrerem um pouco de preconceito. 
“Até hoje sinto que, infelizmente, muitos não co-
nhecem a fundo os vinhos nacionais - que são de 
qualidade - o que de certa forma gera um pouco 
de resistência na escolha destes”.

Manoel Beato – “Um bom restaurante não caminha 

sem uma boa carta de vinhos. Ela é tão importante 

quanto a arquitetura e a decoração do ambiente”
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Harmonização é essencial
A harmonização de determinado tipo de vinho 

com um prato é, sem dúvida, fator principal para 
a boa experiência do hóspede. De acordo com a es-
pecialista em vinhos Silvia Cintra Franco, a harmo-
nização de vinho e gastronomia já é uma terceira 
fonte de prazer que se soma ao prazer de beber 
e de comer. “Degustar um bom prato com o vi-
nho certo, é mais um prazer!”.

Pensando nesse ponto, o hotel Shetaron Rio, locali-
zado na capital fluminense, disponibiliza para os seus 
hóspedes e passantes diversos jantares harmonizados 
como fator de fidelização do cliente. De acordo com o 
sommelier do restaurante, Wallace Neves, o objetivo 
principal é sempre agradar a todos os clientes com 
uma boa seleção de vinhos dos mais importantes pa-
íses do novo e velho mundo, “em nosso restaurante 
servir vinhos de qualidade resulta em rentabilidade 
para o hotel. Posso mensurar que o vinho representa 
algo em torno dos 30% do estabelecimento. Aqui en-
contramos duas situações. A primeira é a escolha do 
hóspede, geralmente eles escolhem vinhos do novo 
mundo, principalmente Chilenos e Argentinos. A se-
gunda situação é quando o hóspede pede a ajuda de 
um especialista. Nesse caso eu recomendo vinhos do 
velho mundo como os franceses, italianos, espanhóis, 
portugueses, enfim, busco recomendar vinhos ele-
gantes, gastronômicos, poucos conhecidos”.

Como o hotel sempre realiza diversos eventos 
enograstronômicos, o sommelier do restaurante 
sempre indica para o cliente qual seria o prato 
que mais se encaixaria com o prato escolhido 
pelo hóspede. “Uma recomendação que funciona 
muito bem e agrada muitos hóspedes em nosso 
francês L’Etoile é o prato é costeleta de vitela em 
crosta provençal. Muito saboroso e suculento, o 
prato acompanha um mousseline de batatas com 
azeite trufado. Para acompanhar esse prato, eu 
sempre recomendo um vinho tinto da região de 
Cahors (França) feito com a uva Malbec. Não tem 
erro! Para muitos empreendimentos fornecer uma 
boa carta de vinhos é obrigação. Porém, pode ser 
um diferencial quando oferecemos opções varia-
das de estilos (leves, corpo médio e encorpados) 
com uma boa relação preço/qualidade”, conta.

De acordo com Neves, a procura por rótu-
los nacionais de espumantes tem crescido cada 

dia mais, porém, os clientes ainda buscam em 
maior escala os rótulos importados, sobretudo 
os chilenos e argentinos. Para ele, isso ocorre 
pelo fato do Brasil ainda ser novo na fabrica-
ção da bebida, e também por conta do preço 
aplicado no produto nacional. “O bom vinho 
nacional está com o valor alto comparado ao 
dos nossos vizinhos sulamericanos”, alerta.

Procedência Italiana
Com 20 anos de atuação no mercado brasileiro, 

a empresa italiana Bormioli Rocco oferece para o 
setor hoteleiro uma ampla gama de produtos em 
diferentes tipos e designs. A empresa lançou recen-
temente a linha de taças Inalto (que quer dizer em 
italiano ‘tim tim’), a qual possui peças fabricadas 
em Starglass, material sem chumbo e de extrema 
transparência, sonoridade e fino acabamento com 
o tratamento XLT, o qual possui alta resistência e 
foi patenteado pela Bormioli Rocco.

Com diferentes modelos e tamanhos, a coleção 
Inalto conta com as linhas Uno, com design assi-
nado por Aldo Cibic, a qual possui maior altura 
e capacidades para degustação de vinhos mais 
potentes; Tre Sensi e a linha Electra, a qual é ide-
al para o dia a dia com vinhos de moderada a 
leve intensidade; e a linha Premium, a qual foi 
desenvolvida pela AIS ( Associação Italiana de 
Sommeliers) para uma experiência  mais  focada 
e completa  por tipo de uva.

De acordo com Vivian Bachá, representante da 
marca no Brasil, as taças são fabricadas em uma 
única peça, sem emendas, o que garante um pro-
duto mais refinado. “Desenvolvemos um grande 
diferencial de qualidade e patenteamos o exclusi-
vo  XLT traitement , extra resistência  que taças  de 
grande tamanho e grande altura se tornam  indica-
das ao uso frequente e minimiza  a  quebra princi-
palmente nos momentos de higienização, torção e 
uso frequente. Assim otimizam o investimento que 
pode ter vida útil do produto ampliada e oferta de 
qualidade única. Nossos produtos são fornecidos 
aqui no Brasil pelos nossos distribuidores Schipper 
& Thompson,Pinheirense e Day Home Foodser-
vice, os quais garantem oferta de estoque , com-
plemento de linha e serviço de reposição e con-
sultoria especializada”, afirmou.
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Modernização

Promenade Ianelli (MG) 
investe R$ 200 mil em reformas

Para oferecer um atendimento de qualidade aos 
hóspedes com uma infraestrutura moderna, o hotel 
Promenade Ianelli, em Belo Horizonte (MG) realizou 
recentemente a troca do carpete de todos os corredo-
res do hotel sob investimentos de R$ 200 mil, dire-
cionados a outras áreas também. O novo ambiente 
preza pelo conforto e aconchego durante a sua hospe-
dagem. Os próximos investimentos serão destinados 
aos quartos, com a troca de colchões.

O hotel, localizado em uma das regiões mais 
importantes da cidade, possui 120 apartamentos, 
distribuídos em 15 andares, nas categorias Suíte 
Executiva Premium e Executiva dois quartos. O 
empreendimento oferece estrutura para a reali-
zação de eventos corporativos, sendo duas salas 
equipadas com capacidade para 80 e 120 pessoas.

Recanto da Praia 
finalizou modernização

O Chalé Recanto da Praia, pousada localizada 
em Paraty (RJ), finalizou o processo de moderniza-
ção do estabelecimento. A modernização contem-
plou a construção de uma nova piscina com cascata 
e hidromassagem, além da instalação de TV a cabo 

em todos os apartamentos.
A pousada investiu na instalação de um Grupo 

Gerador com 85KwA, que possui a capacidade de 
suprir toda a demanda energética do empreendi-
mento em caso de pane na distribuição.

Para auxiliar no processo de modernização, a 
pousada contratou o bacharel em Turismo, Rafael 
Ramos, como o novo gerente do estabelecimento. 
Ramos é pós-graduado em Administração hote-
leira pelo Senac e antes de assumir a gestão do 
Recanto da Praia passou pelo  Hotel Del Rey, 
Estância Betânia (ambos em Curitiba) e Colonial 
Plaza em Pindamonhangaba-SP.

La Torre Resort (BA) investe 
R$ 350 mil em reforma do 
restaurante principal

O La Torre Resort, localizado na Praia do 
Mutá, em Porto Seguro (BA), reformou seu res-
taurante principal. A reforma incluiu novo piso, 
acabamento de paredes, iluminação com led’s, 
climatização e cortinas de ar, atendendo as mais 
recentes normas sanitárias. Na reforma do res-
taurante foram investidos R$ 350 mil.

Além disso, o restaurante conta agora com 30% 
a mais de exposição de alimentos, permitindo mais 
variedade e aumentando o conforto do hóspede na 
hora de se servir. De acordo com Luigi Rotunno, 
Diretor Geral do empreendimento, esta reforma se 
enquadra no programa de reposicionamento do La 
Torre Resort. “Este investimento tem como objeti-
vo proporcionar mais experiências únicas ao hós-
pede, num quadro de charme” comentou.
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Blue Tree Hotels implanta sistema 
de internet de alta performance

Diante da importância que é uma internet de 
qualidade com segurança e velocidade a ser ofe-
recida aos hóspedes, a Blue Tree Hotels está im-
plementando uma nova plataforma de internet em 
suas unidades. O piloto do projeto, denominado 
“Internet de Qualidade”, foi implementado no 
Blue Tree Premium Faria Lima, localizado no bair-
ro do Itaim Bibi e tem registrado ótimos resultados, 
com diminuição em 99% das queixas sobre wi-fi e 
chamados de manutenção. A nova infraestrutura 
inclui tecnologia de ponta, como 80 potentes an-
tenas Ruckus distribuídas pelo empreendimento, 
switches gerenciáveis para melhor distribuição do 
sinal, revisão do cabeamento, adequação dos links 
para que haja um link dedicado potente e um ou-
tro de contingência, que podem ser utilizados de 
forma balanceada, ampliando a oferta de banda 
para os clientes, além do sistema de gerenciamento 
da Nonius. “O Nonius é estável, tem ótima perfor-
mance, é flexível na gestão dos perfis de cobrança 
e cortesia e possibilita usarmos diversos links, ge-
renciando automaticamente as conexões de forma 
que o hóspede tenha uma excelente experiência de 
navegação, em qualquer ambiente do hotel. Esta 
plataforma está entre as melhores do mercado e 
já estamos colhendo ótimos resultados”, explicou 
Eloir Cortes, Gerente de TI.

Com base no estudo do perfil dos hóspedes e 
da infraestrutura do Faria Lima, o projeto também 
incluiu a oferta de cortesia de internet Wi-Fi a uma 
velocidade inicial pré-determinada. Satisfeitos com 

o serviço, os clientes acabam indo além da internet 
gratuita, solicitando o acesso premium. 

O sucesso no Blue Tree Premium Faria Lima fez 
com que a rede disseminasse o projeto em outras 
unidades da rede. Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, 
Joinville, Lins e Macaé já implementaram também 
o projeto “Internet de Qualidade”, com melhorias 
na infraestrutura das conexões locais, pensadas de 
acordo com a necessidade e as possibilidades ofere-
cidas pelas operadoras de internet de cada região. 
O objetivo da rede é estender o projeto a todas as 
unidades Blue Tree de forma gradativa, sendo que 
as unidades Paulista e Rio Poty já realizaram 
as melhorias de cabeamento e link necessárias 
e estão com suas implantações sendo agenda-
das. Morumbi e Verbo Divino (Foto) também 
aderiram e entrarão agora em fase de contrato. 
Terras Altas, Londrina, Anália Franco e Santo 
André estão em fase de viabilidade de melhoria de 
cabeamento (infraestrutura de rede).

Grand Palladium Imbassai Resort 
& Spa investirá US$ 3 milhões 
em espaço infantil

Com um investimento previsto de US$ 3 mi-
lhões, o Palladium Hotel Group vai iniciar no 
próximo mês de agosto a construção do kids 
splash pool, uma área de lazer infantil no Grand 
Palladium Imbassai Resort & Spa, localizado em 
Mata de São João, na Bahia. O objetivo é que a obra 
seja concluída de forma rápida e entregue no final 
do próximo mês de outubro. Com isto, as crianças 
de até 12 anos de idade ganharão um espaço de 
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706,88 m2 com nove brinquedos temáticos, entre 
escorregadores e toboáguas.  

Segundo Mario Viazzo (Foto abaixo), Diretor 
comercial do Palladium Hotel Group para a 
América Latina, este espaço infantil já é encon-
trado em várias outras unidades espalhadas por 
outros países e vai agregar muito valor aos ser-
viços prestados pelo Grand Palladium Imbassai 
Resort & Spa. “O projeto será gerenciado pela 
construtora do nosso grupo, a Urcoisa Obras y 
Servicos em parceria com uma empresa especia-
lizada em equipamentos de diversões. Para evitar 
que os trabalhos iniciais de escavação e estrutura 
atrapalhem o cotidiano de nossos hóspedes, va-
mos fechar as duas edificações próximas a obra e 
bloquear as reservas destas habitações. Estamos 
convictos que este transtorno de obras será bem 
recompensado aos nossos hóspedes na abertura 
deste espaço que faltava ao nosso resort baiano 
para ficar ainda mais completo para lazer e di-
versão de nossos hóspedes”, assegura Viazzo.  

A Diretora comercial no Brasil do Palladium 
Hotel Group, Carollina Abud, também está convic-
ta de que este investimento vai agregar valor aos 
serviços prestados, assim como atrair e fidelizar os 
hóspedes, tendo em vista que as crianças possuem 
um forte poder de decisão junto aos pais na esco-
lha do destino. “No primeiro semestre deste ano 
tivemos uma taxa de ocupação de 84%. Este bom 
desempenho se deve as reservas antecipadas e a 
valorização do dólar que atrai os turistas estrangei-
ros, assim como também os brasileiros que prefe-
rem ficar no país do que viajar ao exterior. Com a 
entrada em operação do kids splash pool devemos 
manter um crescimento de 20% em vendas projeta-
das para este ano”, avaliou Carollina.

Manacá Hotel (PR) receberá 
investimentos de R$ 250 mil 
em modernização

Depois de investir R$ 100 mil na moderniza-
ção de suas instalações e infraestrutura, o Manacá 
Hotel, situado em Foz do Iguaçu (PR) receberá 
novo aporte, desta vez de R$ 250 mil. A primeira 
fase incluiu a troca de aparelhos de ar condicio-
nado, TV’s de LED e treinamento de pessoal.  A 
segunda prevê renovação da pintura interna e 
revitalização do piso de todos os apartamentos. 

Segundo Manuele Fritzen, CEO do Continental 
Inn, a empresa investiu além da reforma e mo-
dernização, na definição do conceito do produto 
e seu reposicionamento no mercado tornando-o 
conhecido dos agentes e operadoras e também 
das OTA’s. “A reforma já começou e deve ter-
minar em agosto. Também vamos investir na 
modernização da iluminação, dos mini bares e 
finos ajustes nos banheiros, deixando o produto 
atualizado com itens de conforto e beleza”, com-
plementa a empresária.

Com 119 apartamentos, restaurante para 
café da manhã, piscina e estacionamento, o 
Manacá Hotel prevê um crescimento de 17% 
de ocupação para 2015 comparado ao ano pas-
sado. “Estamos otimistas em função das res-
postas positivas dadas pelos principais players 
do mercado turístico brasileiro, que enxergam 
no produto um trabalho sério e uma boa opção 
para pacotes de hospedagem com o binômio 
preço e conforto”, conclui Manuele.

Rio Othon Palace ganhou 
restaurante Bossa Nova

O empreendimento localizado em frente a 
praia de Copacabana (RJ), acaba de ganhar 
um novo restaurante: o Bossa Café. A área, 
no terceiro andar do hotel, recebeu inves-
timentos de mais R$ 3 milhões e tem capa-
cidade para receber mais de mil hóspedes 
por dia. As referências da Bossa Nova estão 
presentes no restaurante e em toda a iden-
tidade visual do novo espaço.

A logo, criada pelo Studio Atilla, reme-
te às cordas de um violão e o grafismo faz 
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uma alusão ao período de sucesso da Bossa 
Nova. As cores usadas foram inspiradas no 
jazz norte-americano e traduzem elegância 
e sofisticação. O projeto conta ainda com 
uso de iluminação natural através de uma 
parede transparente no salão. Desta forma, 
os hóspedes têm uma ampla vista de alguns 
dos principais pontos turísticos do Rio de 
Janeiro, como o Pão de Açúcar e o Forte e a 
Praia de Copacabana.

A ideia é ampliar o contato com a nature-
za presente no bairro, que também está repre-
sentada através das mandalas de madeira nas 
paredes. Em posições estratégicas, as estações 
de alimentos do Bossa Café (Foto acima) apre-
sentam estrutura móvel para servir alimentos 
quentes e frios com agilidade e flexibilidade.

Blue Tree Millenium (RS) ganha novos 
andares exclusivos para Long Stay

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre 
(RS) agora possui suítes especialmente prepara-
das para receber hóspedes na modalidade long 
stay, ou seja, estadas a partir de 15 dias, muito 

usadas por executivos em mudança para o desti-
no, desenvolvendo projetos ou mesmo trainees.

O hotel conta com dois andares exclusivos para 
esse tipo de hospedagem, com apartamentos que pos-
suem mini cozinha equipada com geladeira, cooktop, 
exaustor, mini máquinas de lavar roupas, mesa para 
refeições e um guarda roupa maior. O Blue Tree 
Towers Millenium Porto Alegre está localizado a 500 
metros do Shopping Praia de Belas e a 15 minutos do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho. 
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InterContinental São Paulo 
participou do 2º Pedal 
Voluntário de 2015

Pela segunda vez no ano, o InterContinental 
São Paulo,  hotel administrado pelo IHG – 
InterContinental Hotels Group, foi ponto de 
partida do Pedal Voluntário, evento ciclístico 
que ocorre a cada dois meses na cidade e visa 
ajudar instituições. O ato  realizado em 17 de 
maio, contribuiu com a Casa Maria Helena 
Paulina, instituição que cuida de crianças 
com câncer. A jornalista Juliana Verboonen  
(foto) apoiou e participou do ato.

Em paralelo ao Pedal Voluntário de maio, 
aconteceu a Campanha do Leite, ou seja, os 
participantes ajudaram doando leite em pó, 
Sustagem, Farinha Láctea e leite Longa Vida. 
A ajuda foi voluntária e não havia restri-
ções com relação ao volume oferecido. Além 
disso, a casa aceitou todo tipo de doação – 
produtos novos e usados; roupas, móveis, 
calçados e utensílios domésticos. No dia do 
evento um carro de apoio levou os produtos 
doados até a instituição.

O percurso do pedal é de 30 quilômetros e 
tem como ponto de encontro o InterContinental 
São Paulo. Após conhecer a casa e acompanhar 
uma apresentação musical no local, o grupo de 
voluntários retornou, fazendo pausa numa sor-
veteria. Desta vez não foi permitida a partici-
pação de crianças. Como em todas as edições, o 
InterContinental São Paulo recebeu os ciclistas 
voluntários com frutas, água e barras de cereais. 

Hotel Jaraguá em Joaçaba (SC) 
promove ações sustentáveis 

O empreendimento está com uma ação sustentá-
vel em parceria com a empresa Altenburg para dar 
uma finalidade nobre para os lençóis e fronhas des-
cartadas pelo empreendimento. São confeccionadas 
sacolas retornáveis em substituição as sacolas plásti-
cas para uso de lavanderia e com isto existe 100% 
do aproveitamento do material. “Houve um tra-
balho de conscientização junto aos hóspedes sobre 
o desperdício e hoje os mesmos contribuem para 
adquirir as sacolas retornáveis. Com isto, elimina-
mos um número considerável de plástico que iria 
para o meio ambiente”, revela a Administrativa 
Operacional do hotel, Fabiane Michaito que apa-
rece na foto ao lado de Rose Molon, Gerente nacio-
nal de hotelaria da Altenburg.

Segundo ela, esta é apenas uma das ações que 
seu hotel faz em prol do meio ambiente. Todas as 
latas e papéis são recolhidos e separados no ponto 
de venda e o dinheiro arrecadado e revertido para 
a caixa dos funcionários para festas de confrater-
nização. Outra ação que merece destaque, é que 
todas as barras de sabonetes que sobram nos apar-
tamentos são esterilizadas e transformadas em sa-
bonete líquido e utilizado para lavar pisos, ram-
pas e calçadas. A reutilização de material toalha 
descartada em protetores de travesseiros também 
é uma ação, assim como o uso consciente de água 
e energia junto aos hóspedes.
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 Aldeia das Águas Resort (RJ) recebe 
edição do projeto Ser Criança

O Aldeia das Águas Resort, situado na Barra do 
Piraí, no Rio de Janeiro, recebeu no mês de maio o 
‘Ser Criança’, um projeto social que há seis anos tem 
o apoio da TV Rio Sul - afiliada da Rede Globo. O 
evento é realizado pela Aliança pela Infância com 
o objetivo de proporcionar momentos de leitura e 
muito aprendizado ao público infantil. 

As atividades incluíram histórias para as crian-
ças, roda de leitura, teatro de fantoches, doação de 
livros e gibis, e construção de brinquedos a partir 
de materiais recicláveis. No evento, voluntários 
atuaram como contadores de histórias capazes de 
transportar as crianças a outros mundos através 
das páginas dos livros. Para Carmem Aguiar, res-
ponsável pela área de projetos sociais da TV Rio 
Sul, esse é um projeto que atua como um transfor-
mador na vida de muitas crianças, incentivando 
o hábito e o prazer pela leitura, impactando po-
sitivamente no futuro delas. “Com a atividade de 
construção de brinquedos é possível desenvolver 
ainda a parte de coordenação motora, outro fator 
importante para o desenvolvimento”, explica. 

Esta é a primeira vez que o projeto acontece no 
Aldeia das Águas. Cerca de 200 crianças da rede 
pública de Barra do Piraí participaram de um dia 
inteiro de lazer e muita cultura. 

Hotel Gran Marquise (CE) promove 
sua segunda corrida de rua

O Hotel Gran Marquise, localizado em Fortaleza 
(CE), realizou a segunda edição de sua Corrida de 
Rua. O evento aconteceu no dia 17 de maio, na 
Avenida Beira-Mar de Fortaleza, e recebeu mais 
de 2.500 inscrições este ano. Prêmio em dinheiro, 
hospedagens e experiências gastronômicas foram 
entregues aos primeiros colocados.

Além dos prêmios, os participantes também 
concorreram a sorteios de pacotes para Buenos 

Aires, passagens aéreas, hospedagens, vouchers 
para restaurantes e mimos personalizados do 
Hotel. As modalidades são divididas entre cami-
nhadas de 2km e corridas de 5km e 10km, sendo 
esta última separada por 7 categorias etárias dis-
tintas, que compreende desde os 16 anos até as 
pessoas acima de 60. Os corredores que concluí-
ram a prova receberam medalha de participação. 

Todo o percurso contou com assistência 
médica e pontos de apoio para reposição de 
líquidos e frutas leves.    

Tryp Iguatemi (SP) 
realiza ação solidária

O hotel Tryp Iguatemi, empreendimento admi-
nistrado pela Meliá Hotels na capital paulista, via-
bilizou a doação de 100 jogos de cortinas para um 
grupo que auxilia instituições de caridade e pesso-
as necessitadas. O material, cortinas Black out, voil 
com 2 metros de altura, foi entregue ao grupo do 
Facebook Troka Troka, possibilitando que fossem 
trocados por alimentos e outros produtos.

A iniciativa foi executada pela gerente geral 
do hotel, Natalie Diorio, que doou as cortinas ao 
criador do grupo, Dóris Francino. Nesta oportuni-
dade, algumas cortinas foram trocadas por cestas 
básicas - o hotel arrecadou 213 quilos de alimentos 
que foram doados para a Paróquia Santa Tereza e 
para a Igreja Batista Boa Novas – e, também, uma 
parte das cortinas foram doadas para as institui-
ções: Centro de Capacitação para a Vida e Centro 
Educacional Professora Nader Cavalcanti.
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Four Seasons é o novo 
administrador do Grand 
Hôtel Du Cap-Ferrat, na França

A partir do dia 8 de maio de 2015, o Four 
Seasons Hotels and Resorts passou a administrar 
o famoso Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, situado na 
península de Saint-Jean-Cap-Ferrat, na França. 
O hotel ocupa 17 hectares de propriedade e os 
apartamentos foram decorados pelo designer 
Pierre-Yves Rochon, também responsável pelos 
interiores do Four Seasons Hotel George V. Os 
hóspedes acessam a praia usando um funicular 

(carro movido a cabos) privativo. 
 O Presidente e CEO do Four Seasons 

Hotels and Resorts, Allen Smith, declarou 
que “a França é um dos países mais visitados 
do mundo e o Four Seasons Hotel George V 
continua sendo um dos favoritos dos nossos 
hóspedes. É uma honra poder oferecer as ex-
periências da marca agora na Côte d’Azur e 
fazer parte do próximo capítulo da história 
do Grand-Hôtel du Cap-Ferrat”, disse.

As opções gastronômicas incluem o famo-
so Club Dauphin, que serve um menu regio-
nal com vista para o mediterrâneo. Há ainda 
um spa com 8 salas de tratamentos, academia 
e sauna. O aeroporto de Nice fica a 15 quilô-
metros e há fácil acesso a Cannes, Mônaco e a 
outros destinos na Riviera.

Wyndham inaugura 
unidade no Peru 

O Wyndham Hotel Group inaugurou seu 
novo hotel na cidade de Lima, no Peru. O 
Wyndham Hotel Costa del Sol Lima Aeroporto 
está localizado próximo ao Aeroporto 
Internacional Jorge Chavez, que concentra a 
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maioria dos vôos internacionais e do país. 
Tem 192 quartos voltados para o viajante 

de negócios, piscina interior, centro de fit-
ness, um spa com serviço 24 horas, um centro 
de negócios e um amplo espaço para reuniões 
e eventos. O empreendimento oferece, tam-
bém, opções para o jantar durante as 24 ho-
ras e acesso fácil para as atrações históricas e 
culturais mais reconhecidas de Lima. 

Rede australiana propõe 
avaliar e publicar no site 
comportamento de 
seus hóspedes 

A rede australiana de hotéis conceito bu-
tique Art Series está propondo uma ação 
no mínimo inusitada, a de avaliar e publi-
car na página de seu site o comportamento 
de seus hóspedes. Para isto, criou o pro-
jeto “Reverse Reviews” com o objetivo de 
premiar com uma diária grátis aqueles que 
atinjam a cotação máxima de cinco estrelas 
e expor os que não receberam nenhuma es-
trela por mau comportamento. Este é o re-
vés que o hotel encontrou para avaliar os 
hóspedes que toparem a brincadeira, pois 
até então, era o hóspede que tinha a decisão 
de falar mal do empreendimento nas redes 
sociais e em sites como de avaliação de ser-
viços dos hotéis como o TripAdvisor. 

Os próprios hóspedes poderão pedir para 
serem avaliados pelo staff dos seis hotéis da 
rede Art Series, presente em cidades como 
Adelaide, Melbourne e Bendigo. A avaliação 
dos hóspedes aconteceu de 17 de abril a 3 de 
maio e os critérios incluem desde cumpri-
mentar os funcionários com um sorriso e não 
fazer barulho nos apartamentos.

Esta avaliação em tom de brincadeira 
serve para mostrar uma pesquisa que a Art 
Series fez sobre os hábitos de australianos 
em hotéis e revela que 30% já confessaram 
ter mal comportamento em hotéis, inclusi-
ve danificando os quartos. E esta pesqui-
sa identifica também que uma em cada dez 
hóspedes rouba algo do quarto de hotel e 
isto inclui desde sabonete até pilhas de con-
trole remoto e enxoval de cama e banho. 

Japão ganhará em julho o 
primeiro hotel operado por 
robôs no mundo

A cidade de Sasebo, a 956 quilômetros de 
Tóquio, ganhará no próximo dia 17 de julho 
um hotel de alta tecnologia chamado Henn 
Na, que na tradução do japonês significa 
Hotel Estranho. O hotel instalado num par-
que temático chamado Huis Ten Bosch, não 
tem este nome por acaso, pois a maioria dos 
funcionários (90%) é formada por robôs, sen-
do todos humanóides, ou seja, que imitam a 
aparência humana, que farão o papel de men-
sageiros, carregando as malas dos hóspedes 
até seus respectivos quartos. Além disso, irão 
limpar os dormitórios, atender clientes que 
chegarem na recepção e até administrar o sis-
tema de reservas do estabelecimento.

Um sistema inteligente de check-in e che-
ck-out  será disponível para os clientes em 
uma base de autoatendimento. Isso evitará 
o congestionamento na recepção, aliviando 
assim o estresse causado pela espera na fila. 
Durante toda a duração da estada, os hós-
pedes poderão entrar e sair de seus quartos 
sem ter que carregar chaves ou mesmos car-
tões magnéticos. Os hóspedes vão tirar fotos 
de seus rostos e gravar para o mais recente 
sistema de reconhecimento facial, o que irá 
proporcionar-lhes o acesso aos seus quartos.

Com este sistema, elimina-se a utilização 
dos cartões magnéticos e preocupação dos 
hóspedes em perdê-los. Caso o hóspede não 
queira utilizar o sistema de face dos rostos 
para abrir as portas dos apartamentos, será 
oferecido um cartão magnético se aproxima-
ção com a fechadura. Ao adentrar no apar-
tamento, os hóspedes podem ter acesso com 
um simples toque a todos os serviços do ho-
tel a partir do terminal tablet.

A primeira parte do complexo, terá 72 
quartos. A segunda parte, que será completa-
da até o ano que vem, também terá 72 quar-
tos. E quem pensa que para utilizar tanta 
tecnologia haverá um impacto no preço das 
diárias, está enganado. Cada diária custará 7 
mil ienes, o equivalente a cerca de R$ 181,00 
e uma noite em um quarto duplo sai por 9 mil 
ienes, ou cerca de R$233,00
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Intercity terá hotel em 
Pindamonhangaba (SP)

Com previsão de abertura em 2017, a 
rede Intercity vai construir um novo ho-
tel em Pindamonhangaba, interior de São 
Paulo. O grupo lançou o empreendimen-
to no último dia 12 de maio, no Shopping 
Pátio Pinda, que faz parte do Complexo 
Multiuso onde o hotel será construído em 
parceria com as empresas Kallas, Paromar, 
Megleth, Burgundy e AD Shopping. 

Sob a responsabil idade da constru-
tora Kallas,  as  obras já  foram iniciadas. 
O hotel  Intercity terá 168 apartamentos 
e 68 vagas de estacionamento.  Além de 
uma área no térreo com recepção e lobby, 
o empreendimento terá dois  auditórios 
para convenção,  bar e  restaurante,  área 
f i tness e  um business center.

Durante o evento, Marcelo Marinho, 
Diretor de Operações da Intercity, dis-
se que este “é um passo importante para 
o desenvolvimento turístico da cidade”. 
Ricardo Sayon, empresário e um dos inves-
tidores do negócio, destacou a importân-
cia e necessidade de um empreendimento 
deste porte para a cidade. “Este hotel irá 
agregar valor ao Shopping e à cidade, além 
de gerar empregos. Será um centro de en-
tretenimento, lazer e negócios”, disse.

doispontozero Hotéis investe 
R$ 20 milhões em unidade no Ceará 

A cidade de Maracanaú, em encontro com 
Prefeito Firmo Camurça, no Ceará é o novo 
ponto de investimento da rede doisponto-
zero Hotéis, empresa com foco na gestão e 
construção de hotéis. O empreendimento da 
bandeira Zii, que já está em construção, terá 
167 apartamentos e receberá investimentos 
da ordem de R$ 20 milhões, gerando na re-
gião 200 empregos durante a obra e aproxi-
madamente 45 durante a operação do hotel. 

O hotel, localizado na Avenida Parque Norte 
– 1, Distrito Industrial 1, deve ser inaugurado em 
agosto de 2016. De acordo com Júlio Gavinho, 
diretor presidente da doispontozero Hotéis, “a 

Julio Gavinho, diretor da doispontozero e o prefeito Firmo Camurça

Da esquerda para direita,  Marcelo Marinho (Diretor de Marketing e Operações da InterCity), Roberto Saba (Sócio do Sayon), Rubens Fernandes 
(Secretário de Des. Econ.) Vito Ardito ( prefeito de Pinda), Ricardo Sayon, Raphael Kallas, Thiago Kallas e Hélcio Povoa (ADS Shoppoing)
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cidade de Maracanaú é um dos pólos industriais 
mais pujantes do país, e vetor de crescimento da 
grande Fortaleza. Com certeza é uma cidade com 
vocação natural para receber mais este investi-
mento, que coroa o crescimento sustentável de 
anos. Com a chegada da nova geração de hotéis a 
Maracanaú, a nova geração de brasileiros poderá 
contar na cidade, com modernidade equivalente 
à de seu parque industrial”, destaca o executivo.

A empresa pretende investir, até o final de 
2016, na construção de um total de 22 unidades da 
rede Zii no Brasil, em cidades como Parauapebas, 
Rondonópolis, Boa Vista, Pouso Alegre, Palmas, 
Campo Grande, Rio Branco, Macapá e Caucaia, 
também no Ceará. “Os empreendimentos Zii 
atenderão, principalmente, jovens executivos 
das novas gerações Y e Z em viagens de negó-
cios, quando priorizam conforto, praticidade, 
agilidade e serviços digitais eficientes durante 
sua estadia”, explicou Gavinho. 

SP terá primeiro empreendimento 
Minha Casa Minha Vida 
com serviços de hotelaria

Inserido no projeto governamental Minha Casa 
Minha Vida, a incorporadora Bracon implantará, no 
centro da cidade de São Paulo, o empreendimento 
Br Caetano. O projeto será o primeiro do Brasil a ser 
operado na categoria popular a prover o morador 
com serviços típicos de hotelaria, como arrumação, 
faxina e mensageiro. Em maio a empresa abriu o 
apartamento modelo-decorado de seu empreendi-
mento, que contempla unidades de 29 m², atendidas 
por uma completa infraestrutura de lazer.Com 214 
unidades, a partir de R$ 171 mil, o br caetano fica a 
duas quadras do metrô Pedro II e a 10 quadras da 
Praça da Sé, por exemplo. Para os apartamentos de 
um dormitório, há quatro opções de plantas, incluin-
do home-office e living. Todas as unidades contarão 
com varanda. Para usufruir dos serviços de arruma-
ção, faxina e mensageiro, opcionais, o morador terá 
um desembolso fixo de R$ 75 mensais.

Nas áreas comuns haverá academia de ginástica e 
espaço equipado para fitness externo; piscina, quadra 
poliesportiva, pet place, praças com bancos, Wi-Fi nas 
áreas comuns, salão de festas, espaço gourmet, chur-
rasqueira e bicicletário equipado com bikes elétricas 
para locação. O morador terá ainda a disposição uma 

lavanderia coletiva que será instalada em espaço pla-
nejado para convivência. 

Para o diretor geral da Bracon, Alon 
Nussbacher, o mercado imobiliário continua 
aquecido na região central da cidade de São 
Paulo, apesar da retração que atinge o setor 
na maior parte do País. “Nos últimos três me-
ses praticamente todos os projetos residen-
ciais para renda intermediária lançados na 
região tiveram 100% das unidades vendidas. 
Em um deles, os apartamentos esgotaram no 
dia do lançamento”, ressalta o diretor. 

No ano passado, segundo Nussbacher, o Centro de 
São Paulo registrou valorização média de 28%, a maior 
taxa medida na cidade. O diretor acrescenta que ao 
agregar serviços aos moradores do novo condomínio, a 
Bracon cria um diferencial competitivo para seu empre-
endimento, já que a concorrência deverá ser representa-
tiva naquela área hoje disputada pelas incorporadoras. 

Em fase final da construção, 
Celebration Resort Olímpia 
(SP) treina colaboradores

Em fase de finalização das obras, o Celebration 
Resort Olímpia (SP) recepcionou seus novos cola-
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boradores no último dia 13 de maio. Os 130 pro-
fissionais foram recebidos pelos fundadores e 
diretores do Grupo Ferrasa, responsável pelo em-
preendimento, e já começaram o treinamento. O 
hotel começa a operar neste mês de junho.

 Além dos acionistas fundadores Newton Ferrato 
e Flávio Sant’Anna, participaram da recepção o di-
retor executivo Sérgio Ney Padilha, o diretor de 
operações Manoel Carlos e outros líderes do Grupo 
Ferrasa. A atividade aconteceu durante todo o dia.
Gerente de Recursos Humanos do Grupo Ferrasa, 
Helen Rubia conta que a maior parte dos profissio-
nais contratados é da própria cidade. “Recebemos 
mais de cinco mil currículos de pessoas de várias 
partes do País. Boa parte dos selecionados já 
possui experiência na área de hotelaria, mas o 
principal critério que usamos no recrutamento 
foi a vontade de aprender”, afirma.

Os colaboradores estão em treinamento até 22 
de junho, quando o resort inicia suas operações em 
soft opening. A previsão é que o empreendimen-

to atenda em sua capacidade máxima a partir de 
setembro. “O Celebration consolida ainda mais a 
posição do Grupo Ferrasa no mercado. Até 2020, 
teremos 1.238 apartamentos e mais um parque 
aquático em Olímpia, em um investimento de R$ 
500 milhões”, lembra o diretor Sérgio Ney.

Com 264 apartamentos de 32 metros quadra-
dos, o Celebration terá piscinas com sistema de 
hidromassagem e borda infinita, spa com sauna 
e massagem, academia de última geração e dois 
playgrounds com piso emborrachado para crian-
ças. Outro diferencial será um centro de conven-
ções com capacidade para 300 pessoas, para reu-
niões e eventos corporativos. 

Complexo hoteleiro da Windsor 
terá o segundo maior centro de 
convenções do Rio de Janeiro

A capital fluminense deverá receber em breve 
seu segundo maior centro de convenções. A rede 
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Windsor irá inaugurar antes dos Jogos Olímpicos 
o novo local junto com os hotéis Windsor Oceânico 
e Windsor Tower, ambos na quadra da praia da 
Barra da Tijuca. O espaço faz parte de um comple-
xo e está sendo construído pela SIG Engenharia.

O complexo irá abranger três hotéis, 34 sa-
las para eventos e um centro de convenções. 
Somado ao salão de convenções que já existe 
no Windsor Barra, primeiro hotel do empreen-
dimento, o complexo terá uma área para even-
tos de 25.600 m² e 1.136 quartos.

O centro de eventos terá capacidade para rece-
ber até 2.500 pessoas, em uma área de dez mil me-
tros quadrados divididos em quatro pavimentos, 
estacionamento com 800 vagas (em todo o comple-
xo) e uma passarela para interligar os três hotéis da 
rede, que permite que os hóspedes e participantes 
dos eventos trafeguem de um a outro sem precisar 
sair do complexo  e evitando que a travessia de pe-
destres cause transtornos no entorno.
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Royal Palm Hotels & Resorts dá 
inicio as obras de um complexo de 
R$ 500 milhões

No último dia 11 de maio foi lançada a pedra 
fundamental do Royal Campinas – Convention 
Business & Hotels que será construído pelo Royal 
Palm Hotels & Resorts e pela OR – Odebrecht 
Realizações Imobiliárias. O empreendimento será 
erguido ao lado do Royal Palm Plaza Campinas e 
tem previsão de inauguração para o início de 2018. 
Será implantado num terreno de cerca de 55 mil 
m² de área e terá 107 mil m² de área construída. 
Exigirá um aporte de recursos de R$ 500 milhões 
que deverão ser captados no mercado de investi-
dores e parte será do Grupo Arcel, que controla o 
Royal Palm. Contará com um moderno centro de 
convenções e exposições, integrado a dois hotéis de 
diferentes categorias, mall com gastronomia e con-
veniência, além de escritórios e salas corporativas.

O Royal Campinas terá três edifícios comerciais, sen-
do dois corporativos e um edifício com salas tipo office. 
Integrados por uma grande praça central de aproxima-
damente 2.000 m², onde poderão acontecer pequenos 
eventos, o espaço possui na área comum quatro salas 
de reunião independentes, auditório com 50 lugares e 
porte-cochère coberto e separado da entrada e saída de 
veículos dos condôminos. Quem assina o projeto arqui-
tetônico é o escritório de Ricardo Julião e o projeto pai-
sagístico é de Benedito Abud.

Para Antônio Dias, Diretor do grupo Royal 

Palm Hotels & Resorts, este complexo vem suprir 
a demanda reprimida de eventos e hospedagem de 
Campinas e Região. “Os eventos estão crescendo 
cada vez mais e não cabia mais na infraestrutura 
que tínhamos a oferecer o que nos motivou em 2011 
a iniciar o projeto deste complexo. Procuramos en-
tender o que os organizadores de eventos procu-
ram e identificamos que é a infraestrutura de porte, 
fácil acesso ao local onde será realizado o evento, 
local para hospedar o staff de apoio do evento e 
flexibilidade de serviços. Por isto, desenvolvemos 
este produto para contemplar estas necessidades. 
O Hotel contemporâneo deverá receber o staff e 
o Royal Tower para os participantes. Além disso, 
tanto o centro de convenções quanto os hotéis terão 
um só operador, o que facilita o processo de nego-
ciação do evento”, ressaltou Dias.

Para Cláudio Zafiro, Diretor regional da OR – Odebrecht 
Realizações Imobiliárias Cláudio Zafiro para viabilizar este 
empreendimento será necessário fazer uma compensação 
junto a Prefeitura de Campinas com a construção de um 
viaduto que vai transpor a rodovia Anhanguera e com 
isto melhorar o tráfego de veículos originário da rodovia 
Santos Dumont e da Av. Prestes Maia. “Estamos bastan-
te convictos do sucesso deste empreendimento e vamos 
deixar uma marca forte em Campinas e Região. Pela 
sua localização, dimensão, relevância e diversidade de 
negócios, o Royal Campinas se configurará como marco 
de desenvolvimento consolidando, a região como polo 
de turismo de negócios”, afirmou.

Da esquerda a direita, Antônio Dias, Diretor geral do Royal Palm Hotels, o Prefeito de Campinas, Jonas 
Donizete, o Diretor presidente do Grupo Arcel, Armindo Dias e o Diretor regional da OR – Odebrecht 

Realizações Imobiliárias, Cláudio Zafiro no lançamento da pedra fundamental
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Office Ommega lança poltrona inédita
A empresa gaúcha Office Ommega está apre-

sentando uma solução inédita de estação de traba-
lho e lazer no mercado. Trata-se da poltrona que 
foi desenvolvida com o propósito de fazer com que 
o tempo que o hóspede passe na frente do compu-
tador seja muito mais agradável. É uma solução 
que agrega valor aos serviços prestados nos hotéis, 
pois garante conforto e privacidade ao hóspede ao 
acessar os computadores. Além disto, é um ele-
mento de decoração que imprime estilo ao lugar 
que estiver inserida. A poltrona mede 73 cm de 
profundidade, 87 cm de largura e a profundidade 
com braço articulado em uso é de 1,20 cm. Ela pode 
ser encontrada em MDF Carvalho Cappuccino 
com tecido marrom, MDF preto com tecido branco 
e MDF Narita com tecido Nude. Além desta pol-
trona, o visitante também pode conhecer estação 
de trabalho para desktop ou notebook.  

Contato – www.officeommega.com.br 

Assa Abloy Brasil traz ao Brasil 
nova fechadura digital da Yale

O grupo Assa Abloy Brasil está apresentando 
no mercado brasileiro a nova fechadura digital Yale 
YDM 3212, a qual possui tela sensível ao toque e 
acionamento à distância através de controle remoto. 

O diferencial da fechadura é que 
ela não possui cilindro, dispensan-
do o uso de chaves convencionais. 
O produto conta com um alarme de 
tentativa de invasão o qual permi-
te o cadastro de 20 cartões, senhas 
de quatro a 12 dígitos, bloqueio de 
acesso interno e externo. Contato – 
www.assaabloy.com.br 

Santher Professional lança nova 
linha de Wipers e Dispensers

A Santher Professional, produtora de papéis para 
uso industrial, está lançando a nova linha Titanium. 
Mais resistente, esta série trabalha, no caso de dis-
penser auto-corte, com a medida de corte da folha 
de 23 cm, enquanto os demais produtos do mercado 
tem medida de corte entre 25 e 30 cm.

Único no mercado a oferecer o corte de 23 cm, o 
produto é indicado para abastecer locais com gran-
de fluxo de pessoas, como shoppings, aeroportos, 
hospitais, indústrias, universidades, escolas, hotéis, 
entre outros. A Santher Professional lança também 
a linha de Wipers Snob. O produto é composto por 
um mix de celulose e fibra sintética, que garante ain-
da mais absorção, sem perder a maciez. As folhas de 
Wipers Snob descartáveis oferecem alta absorção à 
água e óleo, alta resistência à abrasão e não desfiam 
após a limpeza.  Contato – www.santher.com.br 

Dayhome apresenta 
botijões térmicos

A Dayhome FS está apresentando ao merca-
do uma grande novidade que está em alta no mercado 
– os botijões térmicos, da marca Zahav Inox. Os botijões 
térmicos são feitos de aço inox com alça e tampa em po-
lipropileno, destinados a líquidos quentes e frios. Nas ca-
pacidades de 8, 10 e 12 litros, o conteúdo é conservado de 
forma excelente, segurando a temperatura por até 8 horas, 
além de ser leve e fácil de transportar. Sua tampa remo-
vível e bocal largo possibilitam uma melhor higienização 
e manutenção do produto. Possui torneira plástica com 
travamento para retirada dos líquidos. Com os botijões 
térmicos a temperatura de suas bebidas será mantida, 
atendendo a todas as necessidades. 

Contato - www.dayhomefs.com.br 
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