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Gerente Geral do hotel Pullman 
São Paulo Ibirapuera

Alejandro Geis 

Excelente 
leitura

“A Revista Hotéis é mais que uma referên-
cia nos setores hoteleiros e de turismo. O site e 
a revista são canais de comunicação essenciais 
para os profissionais destes mercados que que-
rem se manter atualizados e conectados com 
as novidades do setor no Brasil e no mundo. 
Acompanhando o mundo que vive conectado 
quase 100% do tempo, a Revista Hotéis está pre-
sente nas mídias sociais e conta também com um 
aplicativo fácil de usar com conteúdo relevante e 
atualizado. Nos briefings diários da gerência do 
hotel, comentamos muitas vezes sobre eventos, 
novidades, dados e tendências publicadas pela 
revista. Mas não é só a equipe de gerentes que 
faz a leitura da publicação, nós incentivamos 
que nossos colaboradores acompanhem as in-
formações publicadas pela Revista Hotéis, pois 
disponibilizamos alguns exemplares na sala de 
descanso dos funcionários. Recomendo para to-
dos como excelente leitura!”
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Mais uma edição muito especial é apresentada a você 
leitor e anunciante, razões de nossa existência. Estou con-
victo que esta edição de setembro é uma das melhores 
que produzimos nestes 14 anos de existência. E você vai 
comprovar por que, pois existe uma diversidade muito 
grande de informações com nossa marca registrada de 
credibilidade editorial.

Basta iniciar a leitura e descobrirá os planos de expan-
são da Vitória Hotéis que está rompendo as fronteiras de 
atuação que é a Região Metropolitana de Campinas. Por 
que o fractional é um modelo de negócio imobiliário que 
caiu no gosto da hotelaria e tem um enorme potencial de 
crescimento no Brasil nos próximos anos.

Confira como a tecnologia faz a diferença nos serviços 
prestados pelos hotéis, a entrada em operação do primeiro 
hotel dentro de uma área alfandegada de um aeroporto na 
América do Sul e do Blue Tree em Alphaville. Outras in-
formações se seguem e faço votos que tenham todos, uma 
ótima e agradável leitura. Até nosso próximo encontro. 
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Vitória Hotéis: Expertise em bem servir
Com grande atuação na Região 

Metropolitana de Campinas, localizada 
no estado de São Paulo, a rede Vitória 
Hotéis tem se consolidado no mercado 
hoteleiro desde o lançamento de seu 
primeiro empreendimento: um hotel de 
longa permanência inaugurado na cidade de 
Campinas, no ano 2000. A rede tem como 
foco principal a prestação de serviços para 
o público de business e atualmente possui 
quatro hotéis em operação, assim como sete 
restaurantes, dois spas urbanos e um buffet, 
todos na região metropolitana de Campinas.

Visando ampliar o leque de opções 
de hospedagem de qualidade na região 
para o público corporativo,  a rede 
inaugurou recentemente o hotel Vitória 
Convention Paulínia, na cidade de Paulínia, 
e este empreendimento já alcança taxas de 
ocupação acima de 80%. Para o próximo 
ano, a rede planeja investir em um hotel 
de categoria econômica na cidade de 
Piracicaba e crescer 10% em relação ao ano 
anterior. Confira mais detalhes dos planos 
de crescimento da Vitória Hotéis nessa 
entrevista exclusiva com Eduardo Porto, 
Diretor de Marketing da rede.
 
Revista Hotéis – Como e quando nasceu a Rede Vitória 

Hotéis? Ela foi criada com quais objetivos?
Eduardo Porto – Somos uma rede hoteleira 

com empreendimentos verticais e urbanos 
de qualidade, direcionados, principalmen-
te, às necessidades de hospedagens do pú-
blico business na Região Metropolitana de 
Campinas (80% de nossas estadas, nos qua-
tro principais hotéis vigentes em Campinas 
e região, estão relacionadas às necessida-
des deste público). A rede é dirigida pelos 
empresários Luiz Eduardo Nogueira Porto, 
José Eduardo Nogueira Porto, José Moron, 
Marcos Marques e Benjamin Marques. O pri-
meiro empreendimento do Grupo foi inau-
gurado no segundo semestre de 2000, para 

atender às necessidades de longa perma-
nência: o Vitória Hotel Residence NewPort. 
Desde então - em pouco mais de uma década 
- viabilizamos mais três grandes hotéis com 
padrões similares em qualidade e conforto, 
sete restaurantes e espaços gastronômicos 
com cozinhas diversificadas, um lounge 
musical para drinks e música, um deck bar, 
dois spas urbanos e um bufê.

 De fato, além dos serviços hoteleiros, que-
ríamos proporcionar aos clientes essas pos-
sibilidades extras de interatividade social 
e gastronômica, idealizando espaços sociais 
que se tornassem interessantes, não somente 
aos hóspedes, mas também aos passantes e 
à população em geral. Essa condição de ser-
viços especiais e complementares nos trouxe 
uma forma diferenciada de ampliar o posicio-
namento da rede no mercado e construir, as-
sim, uma relação de proximidade, fidelidade 
e referências com clientes variados.

 Foi assim que nasceram, então, três restau-
rantes com cozinhas diversificadas e pre-
miadas pela Revista Veja Comer & Beber 
Campinas: Kindai (Cozinha Asiática), 
Bellini Ristorante (Cozinha Mediterrânea) e 
Esquinica (Cozinha Ibérica para jantares e 
almoços naturais e saudáveis), todos anexos ao 
Vitória Hotel Concept Campinas. Os restaurantes 
dedicados ao Comfort Food e à Family Food es-
tão, respectivamente, instalados em Indaiatuba e 
Paulínia. São eles: o Vick Pizza Bar & Cozinha (no 
Vitória Hotel Convention Indaiatuba) e o mais 
recente restaurante inaugurado da rede, 
o Vitorino, em funcionamento no Vitória 
Hotel Convention Paulínia.

 Além desses restaurantes, outros espaços 
sociais são administrados por nós: o loun-
ge para drinks e pocket shows, iff! Bar (em 
funcionamento no Concept Campinas), o 
deck bar Maria Azeittona (no Convention 
Paulínia), além do nosso serviço próprio 
para bufês, Casa Bellini e os Spas urbanos 
Serena, que funcionam para passantes e 
hóspedes e foram viabilizados dentro do 
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Concept Campinas e Convention Paulínia. 
Cada um de nossos restaurantes e espaços tem 
sua própria brigada e equipe de atendimento, 
tendo à frente chefs e profissionais dedicados 
e talentosos, além da gestão competente e mi-
nuciosa do setor de Alimentos & Bebidas.

Revista Hotéis – Quantos empreendimentos 
possuem atualmente em operação e quais os 
nichos de mercado que eles focam?

Eduardo Porto – Temos quatro hotéis com pa-
drões similares e complementares em qua-
lidade e conforto, sete restaurantes e espaços 
gastronômicos com cozinhas diversificadas, 
um lounge musical para drinks e música, um 
deck bar, dois spas urbanos e um bufê (além 
de salas de convenções e um hall especial para 
grandes eventos). Confira detalhes abaixo:

 Vitória Concept Campinas
 Campinas-SP: Este é o maior empreendi-

mento da rede, marco de qualidade, prin-
cipalmente para atendimento ao público 
business travel.

 São apartamentos modernos e versáteis, loca-
lizado no coração do Cambuí e próximo dos 
melhores serviços da região de Campinas. 
Estão anexos ao Concept Hotel as marcas: 
Bellini Ristorante, Esquinica, Kindai, Iff! 
Bar, Serena Spa, bufê Casa Bellini e Vitória 
Hall (salão para grandes eventos). 

 Vitória Convention Paulínia
 Paulínia-SP: O mais novo hotel da rede con-

ta com uma área construída de 15 mil me-
tros quadrados e apartamentos de linhas 
arquitetônicas contemporâneas e confor-
táveis. O empreendimento tem localização 
privilegiada e é o mais próximo do Aeroporto 
de Viracopos, da Capital e dos demais centros 
urbanos da Região Metropolitana de Campinas. 
Também fazem parte do Convention Paulínia: o 
restaurante Vitorino, o deck bar Maria Azeittona 
e a segunda unidade do Serena Spa.

 Vitória Convention Indaiatuba
 Indaiatuba-SP: Localizado próximo às prin-

cipais rodovias da Região Metropolitana de 
Campinas, o empreendimento é considerado 
um confortável semi-resort, com ampla área 
de lazer, e pontos arborizados que trazem 
tranquilidade e lazer mesmo para quem busca 
os serviços corporativos disponíveis no local. 

Também faz parte do Convention Indaiatuba 
o restaurante Vick Pizza Bar & Cozinha.

 Vitória Newport Residence
 Campinas-SP: Localizado também no co-

ração do bairro Cambuí, o Vitória Hotel 
Residence NewPort, atende, especialmente, 
hóspedes em busca de permanência mode-
rada. São apartamentos estilo flat totalmen-
te equipados para quem necessita de con-
forto e acessibilidade em períodos extensos. 
Também faz parte do NewPort o restaurante 
Garibaldi, com bufê ou a la carte de receitas 
cotidianas e reconfortantes.

Revista Hotéis – Todos os empreendimentos 
da Vitória Hotéis são de recursos próprios 
ou possuem capital de investidores?

Eduardo Porto – Sim, todos são de recursos próprios.

Revista Hotéis – Vocês pretendem crescer a 
Vitória Hotéis através de administração de 
empreendimentos de outros investidores e 
se consolidar em outras regiões ou vão man-
ter esta mesma política que adotam?
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Eduardo Porto – A Rede Vitória Hotéis tem 
por objetivo permanecer e expandir na 
Região Metropolitana de Campinas com 
seus próprios recursos. Nosso objetivo se 
mantém na Região de Campinas.

Revista Hotéis – Recentemente o Vitória 
Hotel Concept Campinas foi o primeiro 
hotel de São Paulo a receber a certificação 
da norma ABNT NBR 15.401:2006 Meios de 
Hospedagem – sistema de gestão da susten-
tabilidade e passou a fazer parte de um sele-
to grupo de 10 hotéis no Brasil com esta cer-
tificação. O que o hotel teve que implantar 
para conquistar esta certificação?

Eduardo Porto – As ações sociais sempre fizeram 
parte da cultura do hotel e as ações ambientais 
foram implantadas a partir de 2012. Essa certi-

ficação é uma norma brasileira de regulamen-
tação, desenvolvida pelo comitê brasileiro de 
turismo da ABNT (associação brasileira de nor-
mas técnicas) e indica que o empreendimento 
tem controle dos impactos gerados pelas suas 
atividades, nas três esferas da sustentabilidade: 
ambiental, econômica e sociocultural.

 Para o Concept a certificação atesta a postura 
sustentável de nosso empreendimento, sempre 
em busca de aprimoramento. Essa certificação 
apresentou diversas etapas que foram cumpri-
das: desde a criação do comitê de sustentabili-
dade, à criação da política da sustentabilidade, 
a criação de objetivos, metas e plano de ação, 
o levantamento da legislação aplicável, proce-
dimento de monitoramento dos indicadores da 
sustentabilidade (consumo de água, de energia 
elétrica, redução de geração de resíduos, even-
tos envolvendo a comunidade, implantação 
de ideias dos colaboradores), treinamento dos 
colaboradores,  auditoria interna até checar a 
auditoria de certificação, que foi atribuída, ao 
Concept, em agosto de 2014. Para recebê-la, 
implementamos todos os itens obrigatórios da 
Norma, além de controlar indicadores, coletar 
evidências e sensibilizar os colaboradores.

Revista Hotéis– Quais as ações de sustenta-
bilidade que a rede Vitória Hotéis empre-
ga em seus empreendimentos e qual é o 
impacto que isto representa?

Eduardo Porto – Temos várias ações. Para nós, 
essas iniciativas têm se tornado, ao longo dos 
anos, ações fundamentais para mantermos a 
qualidade eficiente e responsável de nossos ser-
viços. Ações empregadas:

 - Redução no consumo de água a partir da cons-
cientização por meio de palestras e treinamen-
tos, além de encartes incentivando a colabora-
ção dos hóspedes;

 - Torneiras temporizadas nas áreas sociais, pro-
grama de reuso de enxoval, colocação de redu-
tores de vazão nas torneiras;

 - Redução no consumo de energia: pales-
tras e treinamentos, substituição das lâm-

padas por LED, subs-
tituição dos aparelhos 
de ar condicionado 
por modelos mais eco-
nômicos, sensor de 

presença nas áreas comuns; 
 - Implantação de coleta seletiva, doando todo o 

material para as cooperativas credenciadas pela 
prefeitura; 

 - Redução na geração de resíduos: aquisição de 
produtos a granel, quando possível, substitui-
ção de produtos de limpeza por multiuso biode-
gradáveis, relatório de desperdício de alimentos 
nas cozinhas e rigoroso controle de estoque;

 - Processo de homologação de fornecedores;
 -Gestão responsável de resíduos perigosos: lâm-

padas, pilhas e baterias;
 -Análise de ruído no entorno;
 - Eventos em prol da comunidade: arrecadação 

de donativos, campanha do agasalho, projeto 
de plantio de crotalaria, apoio às instituições de 
ensino, evento em prol do Boldrini;

 - Realização de pesquisa de clima com os 
colaboradores.

Revista Hotéis – No início desse ano vocês colo-
caram em operação o Vitória Convention Hotel 
Paulínia. Por que razão escolheram a cidade de 
Paulínia para abrigar este empreendimento? 
Houve alguma pesquisa mercadológica apon-

“Nossas ações sustentáveis são fundamentais 
para  qualidade e eficiência operacional”
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tando a carência deste tipo de hospedagem?
Eduardo Porto – Sim, as pesquisas mercadológicas 

e as oportunidades identificadas são fatores es-
senciais para a construção de um novo empreen-
dimento hoteleiro, e sem dúvida, a demanda fre-
quente do público corporativo em nossa região 
foi um fator importante para o direcionamento 
deste novo projeto. O Grupo Vitória teve cresci-
mento de 20% em 2014 e a expectativa para 2015 
é um aumento de mais 10% em relação ao ano 
anterior. A cidade de Paulínia, além de oferecer 
localização privilegiada - próxima ao Aeroporto 
de Viracopos, da capital e dos demais centros 
urbanos da Região Metropolitana de Campinas 
- é uma região com grande capacidade para a 
expansão urbana e social, além de apontar uma 
das principais economias do país. 

Revista Hotéis– Na sua 
opinião, quais são os di-
ferenciais que este em-
preendimento possui 
para atrair e fidelizar os 
hóspedes e quem são eles?

Eduardo Porto – Conforto e eficiência são bases de 
todos os nossos empreendimentos. Acreditamos 
ainda que nossos serviços gastronômicos, de fá-
cil acesso, e o receptivo diferenciado e realmen-
te humanizado nos hotéis, restaurantes e de-
mais espaços é um marco em toda Rede. Assim 
como nos outros empreendimentos hoteleiros 
nosso público principal para hospedagens está 
relacionado ao business (representa 80% de nos-
sos clientes fidelizados). Esse público é sempre 
bastante exigente, necessita de agilidade e efi-
ciência nos serviços, porém, não abre mão do 
conforto e atendimento amistoso, receptivo na 
medida - condição que sabemos ser fundamen-
tal para quem está sempre longe de casa.  

Revista Hotéis – Como está a operação deste empre-
endimento? Está dentro da performance planeja-
da? E quais as perspectivas nos próximos anos?

Eduardo Porto – Estamos cumprindo nossas ex-
pectativas e seguimos trabalhando. Durante 
a semana - em toda a rede - nossa taxa de 
ocupação está acima de 80% com presença 
marcante do público corporativo; trabalha-

mos para obter esses resultados também em 
Paulínia. Um dado interessante é que o deck 
bar Maria Azeittona e o Vitorino já conquis-
taram 46% do share total desde julho.

Revista Hotéis– Vocês estão construindo um ho-
tel em Campinas no padrão econômico. Quais 
serão os diferenciais deste empreendimento? 
Como analisam o nicho de mercado padrão eco-
nômico?

Eduardo Porto – O diferencial será oferecer pa-
drões de alta tecnologia aliados a um exce-
lente custo- benefício e localização privilegia-
da (via D. Pedro I ao lado da Praça Capital 
Escritórios). O empreendimento terá 146 apar-
tamentos, além de piscina, salas de reuniões, 
lounge bar e restaurante. A previsão de fun-
cionamento é no primeiro semestre de 2016. 

Vemos este mercado, considerado econômico, 
como um nicho fundamental para comple-
mentarmos nosso portfólio junto aos clientes. 

Revista Hotéis– Quais os planos de crescimentos 
da Vitória Hotéis nos próximos anos e como es-
tão analisando as oportunidades mercado?

Eduardo Porto – O sexto hotel da rede será cons-
truído em Piracicaba. Com previsão de inau-
guração em 2016, estará localizado no Reserva 
Jequitibá, um bairro planejado que integra tor-
res corporativas, espaços para eventos, tanto 
sociais quanto business, e shopping no formato 
Garden Mall (com foco em alimentação, servi-
ços e conveniência). O empreendimento estará 
próximo ao distrito industrial Uninorte e de 
importantes empresas da região, além do fácil 
acesso ao novo Anel Viário. Serão 11 mil m², 
oito pavimentos, 176 apartamentos, restaurante 
e piscina. A área externa do empreendimento 
contará com mais de 1200 m² de construção, jar-
dim com paisagismo e 200 vagas de estaciona-
mento. Administraremos ainda um espaço ane-
xo ao hotel, com dois salões para eventos sociais 
e outro para eventos corporativos.

“Estamos de olho nas oportunidade que o 
mercado apresenta para crescer e consolidar”
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Tulip Inn Saint Martin (CE) instala 
novo circuito interno de segurança

O Hotel Tulip Inn Saint Martin, empreendimen-
to localizado em Fortaleza (CE), acaba de concluir 
a modernização de seu circuito interno de seguran-
ça. Agora, 100% das áreas comuns são monitoradas 
24 horas por dia. A modernização foi finalizada 
no início de julho e visa garantir a segurança e o 
bem-estar dos hóspedes e funcionários. De acor-
do com a gerente geral do hotel, Elizabeth Freitas, 
“Entendemos que a prevenção é a melhor alterna-
tiva e todo e qualquer valor gasto com este item 
sempre representará um investimento que agrega 

valor ao empreendimento. Mais segurança no ho-
tel significa mais tranquilidade e clientes e colabo-
radores satisfeitos”, destacou.

Além da modernização dos equipamentos, também 
houveram investimentos no treinamento dos funcioná-
rios. De acordo com Elizabeth, todos os colaboradores 
do hotel participam de cursos de reciclagem periodica-
mente e, pelo menos, uma vez por semana, há proce-
dimentos de teste. “Além desses aspectos, o Tulip Inn 
Saint Martin conta com alarme, botão de pânico, segu-
rança noturno e controle de acesso às garagens através 
de serviço de porteiro 24 horas”.

Grupo Astron reforma unidade com 
investimento de R$ 1,46 milhões 

O Grupo Astron Hotéis investiu o total de R$ 
1,46 milhões em melhorias na unidade Astron St. 
Moritz, situada em São Bernardo do Campo (SP). 
Uma parte do investimento foi destinada para a 
fase 1, que incluiu pintura e retrofit de fachada e 
reformulação dos corredores nos andares de apar-
tamentos, já concluída. A segunda fase de reformas 
acaba de ser entregue, e contemplou as áreas de 
eventos e academia. O Business Center teve sua ca-
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pacidade ampliada, e o fitness center ganhou uma 
área de spa totalmente moderna e atualizada.

Segundo a direção do grupo, até setembro des-
te ano a recepção será entregue com uma nova 
configuração totalmente reformulada e com uma 
linguagem contemporânea. As reformas tiveram 
início em 2014 e serão finalizadas em 2016 com a 
entrega da última fase, que é a reforma da piscina, 
área externa e entrada de carros.

Marcos Vilas Bôas, CEO do Grupo, afirma que a 
atualização do produto se faz necessária para a retenção 
dos clientes, que aumenta a cada fase do processo de re-
forma. “Com isso estamos experimentando um período 
de aumento tanto da ocupação quanto da diária média 
apesar da crise instalada no país”, conclui. 

Higienópolis Hotel (SP) ganha novo 
espaço cultural

Com o objetivo de divulgar arte e cultura em uma 
região rica em negócios, o Higienópolis Hotel abriu 

para o público o Espaço Elvira Tul Viana no último 
dia 19 de agosto. Uma ampla sala ao lado da entrada 
principal foi transformada para tornar o local ade-
quado para receber exposições e o público, com nova 
iluminação e novo piso. A entrada será gratuita. 

Igor Signorelli, gerente geral do Higienópolis 



14

Modernização

set/2015



15

Modernização

set/2015

Hotel, afirma que sentiu que o bairro de 
Higienópolis estava carente de salas de arte. 
“Voltado à arte contemporânea, o novo espaço 
pretende ser um polo de atração, interação com 
a cidade e complemento da área de lazer cultu-
ral do hotel”, declarou.

A arte sempre esteve ligada ao Higienópolis 
Hotel, que costuma receber grandes companhias 
de dança, teatro e música, oferecendo hospeda-
gem como forma de apoio cultural. A primeira 
mostra no Espaço Elvira Tul Viana está reunin-
do duas artistas contemporâneas com propostas 
bem diferentes. Lado a lado, figuraram os traços 
delicados e bem humorados das aquarelas de 
Rosália Lerner, com a explosão de cores e formas 
abstratas de Thalita Hamaoui. 

Sandri Hotéis investe na ampliação 
de unidade em Itajaí (SC)

Após uma apurada análise do merca-
do corporativo na região de Itajaí, em Santa 
Catarina, o Sandri Hotéis está investindo na 
ampliação física da unidade Sandri Palace 
Hotel (categoria midscale), a fim de atender 
as necessidades de um público cada vez mais 
exigente. A obra tem previsão de entrega 
para março de 2016.

Serão ao todo 168 UHs, todas de padrão 
luxo, sendo duas suítes master. O hotel contará 
ainda com a ampliação do Centro de Eventos 
passando para 16 salas, podendo atender até 
1.200 pessoas simultaneamente. Contará com 
bar, bistrô, restaurante, ambiente gourmet, spa, 
fitness center, espaço para noivas, lan house, 
completo business center, sistema de trasla-
do com frota própria atendendo as empresas 
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e deslocamento até o aeroporto de Navegantes 
(5Km) além de um amplo estacionamento. Tudo a 
apenas uma quadra da via gastronômica e a 1km 
de Centro de Eventos da cidade.

De acordo com o Diretor Comercial e 
Administrativo Giovani Sandri, nunca foram 
medidos esforços para sempre superar as expec-
tativas dos clientes, assim sendo, também será 
investido em segurança, serviço de internet mais 
eficiente e treinamento dos colaboradores. “Com 
essa transformação, pretendemos sair na frente 
dos concorrentes e, demonstrando que embora o 
país esteja passando por um momento turbulen-
to na sua economia, estamos encarando a crise 
como uma grande oportunidade”, afirma.

Bristol Metropolitan Flat (PR) 
investe em retrofit 
Apartamentos ganharam novos 
pisos, pintura e enxovais

Buscando uma aparência mais clara e suave, o 
Bristol Metropolitan Flat, localizado em Curitiba (PR), 
está passando por uma modernização. As obras já fo-
ram realizadas em 14 unidades habitacionais, sendo 
65 apartamentos no total que vão de 47 a 57m². 

Nos quartos, houve a troca de todo o enxoval para 
opções mais claras e delicadas, harmonizando com a 
nova pintura das paredes. Antes coloridas com tons 

de roxo e amarelo, ganharam agora um ar mais re-
quintado com branco gelo, finalizado pelo branco 
neve no teto. “O nosso projeto quis transformar os es-
paços em locais mais aconchegantes, modernos, are-
jados. Por isso, quisemos trabalhar uma paleta mais 
neutra, que propiciasse combinações simples, porém 
elegantes ao mesmo tempo”, explica Jair Pinheiro, 
gerente geral do Bristol Metropolitan Flat. 

Os pisos dos apartamentos também passaram 
por mudanças. Em 15 deles, o carpete deu lugar ao 
piso laminado, enquanto no restante das unidades 
foi instalado o piso de cerâmica. “Como nosso hotel 
recebe hóspedes de longa estada precisamos inves-
tir no conforto e na praticidade”, explica Pinheiro. 
Pensando nisso, os espaços também receberam no-
vos aparelhos de ar condicionado e luzes de cabe-
ceira. Os televisores saíram da sala de estar e foram 
realocados para os quartos. 

Com a conclusão das obras previstas para os 
próximos meses, o hotel já pensa na segunda fase 
do retrofit, que vai investir na atualização do 
mobiliário. “Estamos estudando alguns projetos 
e em conversas adiantadas com uma arquiteta e 
uma decoradora. Vamos discutir o que mais pode 
ser melhorado nos apartamentos e programar a 
próxima etapa dessa modernização”, adianta o 
gerente. Também na pauta está a reformulação 
das áreas de uso comum, com planos de revitali-
zação da sala de social e da recepção.
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A tecnologia tem simplificado 
muito os processos burocráticos 
nos hotéis e tornando a rotina dos 
profissionais que trabalham nesse 
meio muito mais produtiva

Ao decidir fazer a reserva num hotel, o hós-
pede leva em consideração que sua estada deve 
ter conforto e comodidade no mínimo igual 
ao de sua residência, mas a expectativa é ser 
surpreendido com uma nova experiência. Um 
bom colchão e chuveiro hoje em dia já não é 

mais diferencial para atrair hóspede, mas sim 
os serviços diferenciados. E tecnologia é um fa-
tor muito importante para agregar conforto e 
comodidade e ela está presente em todos os lu-
gares: check-in realizados através de aparelhos 
celulares para evitar filas na recepção, abertu-
ras das portas dos apartamentos com a apro-
ximação do celular, assim como a solicitação 
de serviços utilizando aplicativos em equipa-
mentos mobile, ou mesmo controlar o ar con-
dicionado, o som ambiente, os canais de TV e 
check-out, entre outras facilidades. O hotel que 
não acompanhar a evolução tecnológica para 
oferecer serviços diferenciados aos hóspedes, 

Em alguns hotéis do exterior a tecnologia está sempre em primeiro lugar, 

onde até as entregas de room service são feitas por robôs mensageiros 

Novas tecnologias impactam 
nos serviços hoteleiros

Divulgação Savioke
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estará em rota de colisão com a modernidade e 
deixará de ser competitivo no mercado. 

De acordo com a Sócia Diretora da consul-
toria Mapie, Trícia Neves, a tecnologia hoje é 
cada vez mais acessível e oferece soluções para 
todos os tamanhos de empreendimentos. “Em-
bora no Brasil a velocidade da hotelaria para 
investir em soluções é um pouco mais lenta 
que outras áreas, temos visto investimentos in-
teressantes. O cliente está acostumado com um 
mundo onde é possível resolver muitas coisas 
no poder de um clique e, por isto, já não tem 
a mesma tolerância para processos demorados 
ou burocráticos. É importante investir em solu-
ções que facilitem a vida do cliente”.

Trícia Neves – “A tecnologia é uma ótima solução, 

mas isolada ela não resolve nada. O hotel precisa 

de bons gestores e de funcionários capacitados que 

entreguem aquilo que a tecnologia não faz”

Divulgação Savioke
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Júlio Gavinho – “Hoje você pode entrar e sair em um 

hotel nosso exclusivamente utilizando recursos móveis”

Tecnologia em prol da 
hospitalidade

Com o foco em oferecer um modelo de hos-
pedagem para a nova geração de brasileiros, 
a rede hoteleira doispontozero hotéis criou a 
bandeira Zii Hotel, a qual tem como objetivo 
oferecer serviços hoteleiros de maneira ágil e 
eficaz. Quando o assunto é tecnologia, a rede 
não desaponta e dispõe de diversas soluções 
que tem agradado os hóspedes.

De acordo com o diretor geral da rede, Jú-
lio Gavinho, a bandeira Zii foi desenvolvida 
após algumas pesquisas apontarem a neces-
sidade de um empreendimento hoteleiro que 
possuísse soluções tecnológicas para um pú-
blico diferenciado e que representasse a evo-
lução da hotelaria com padrões e serviços 
internacionais, aliados a tecnologia. Atual-
mente a rede possui total integração entre o 
ambiente de trabalho e o sistema de gerencia-
mento do hotel através de um aplicativo mó-
vel desenvolvido especialmente para a mar-
ca. “A tecnologia tem total importância para 
nós. Por mais que a gente tenha elementos de 
tecnologia, por mais que ofereça possibilida-
des para o nosso cliente, nada substituirá o 
fator humano, isso depende exclusivamente 
de pessoas, nós precisamos ser hospitaleiros, 
mas essa hospitalidade passa inclusive pelo 
respeito ao tempo do nosso cliente, evitando 
filas na entrada ou na saída do hotel e tele-
fonemas para reserva, cancelamento. No Zii 
tudo é feito online e de maneira integrada. 

Na visão da executiva, com a abundância 
de informações que circulam hoje por meios 
digitais como aplicativos para dispositivos 
móveis, sites, entre outros, é essencial que os 
empreendimentos se preocupem com a segu-
rança dos dados dos clientes. “Este é um im-
portante alerta aos hoteleiros, que possuem 
diversas informações pessoais dos seus clien-
tes e que devem garantir a máxima segurança 
e sigilo destes dados. Acredito que o hóspede 
abre mão de se hospedar em hotéis que não 
propiciem uma boa experiência. A tecnologia 
é uma solução para muitas coisas, mas isolada 
ela não resolve nada. A tecnologia precisa de 
inteligência por trás, precisa de bons gestores 
que saibam aplicá-la corretamente e de funcio-
nários capacitados que entreguem aquilo que a 
tecnologia não faz. Acredito que quanto mais 
automatizarmos processos burocráticos, mais 
tempo nossas equipes terão para encantar os 
clientes”, frisou.

Robô Mensageiro
Já imaginou solicitar um prato no room 

service e ao recebê-lo, ele ser entregue por 
um simpático robô de um metro de altura? 
Alguns hotéis da rede Crowne Plaza e Alof 
localizados fora do Brasil já disponibilizam 
mensageiros-robôs que realizam entregas nos 
apartamentos de maneira rápida e irreveren-
te. O Dash, nome dado ao robô, foi desenvol-
vido pela empresa especializada em robótica 
Savioke. Ele está em período de teste no Cro-
wne Plaza Milpitas, localizado na Califórnia. 
Com o objetivo de incrementar a experiência 
com os clientes, o dispositivo realiza de ma-
neira rápida a entrega de lanches, escovas de 
dente e outras amenidades.

O robô foi projetado para ‘andar’ no mesmo 
ritmo dos passos humanos e de maneira au-
tônoma pelo hotel, pois foi programado para 
acessar todos os andares do empreendimento, 
onde ele consegue chamar o elevador por conta 
de uma conexão wi-fi especial para essa ativi-
dade. Ao fazer sua entrega, o robô retorna à 
recepção do hotel, onde fica em uma estação de 
carregamento a espera da próxima solicitação.
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O conceito da empresa foi desenvolvido para 
a nova geração de executivos que estão en-
trando no mercado hoje. Desenvolvemos o 
produto para essa geração e temos tido boa 
receptividade dos hóspedes tradicionais que 
estão deixando a hotelaria tradicional – e op-
tando por uma proposta nova de conectivi-
dade, uma proposta nova de café da manhã, 
sustentabilidade. As pessoas estão em busca 
de uma lufada de ar fresco e tem sido muito  
receptivas à nossa nova geração de hotéis”.

Através do aplicativo da bandeira o hóspe-
de consegue efetuar sua reserva, fazer o che-
ck-in e check-out em poucos minutos, tudo 
de maneira simples e rápida. No hotel, o 
cliente não precisa ficar na fila do check-out, 
pois ele recebe em seu e-mail uma cópia da 
fatura já realizada no cartão de crédito que 
ele registrou, além da nota fiscal. Na visão 
de Gavinho, essas ações tornam a experiência 
do cliente muito mais agradável. “Hoje você 
pode entrar e sair em um hotel nosso exclusi-
vamente utilizando recursos móveis. No nos-
so app você consulta a disponibilidade de re-
serva, faz  reservas, faz check-in, tem acesso 
a informações da cidade e faz check-out sem 
falar com nenhuma pessoa se não considerar 
necessário, embora tenhamos todo o nosso 
corpo de atendimento à disposição”. 

Para ele, as facilidades que a tecnologia 
proporciona aos hoteleiros jamais irão substi-
tuir o fator humano, pois a hotelaria faz par-

te do setor de serviços, e que a necessidade 
de interação entre as pessoas é sempre ideal. 
“Estamos no setor de serviços que precisa ser 
prestado por alguém e não por alguma coi-
sa, precisa necessariamente do fator humano, 
não tem jeito. Você tem totens no mundo in-
teiro e aeroportos, e as pessoas ainda vão no 
balcão. Há uma necessidade de interação e 
para isso precisamos das pessoas”. 

Dispositivos inteligentes
O IHG – InterContinental Hotel Group, 

rede com diversos hotéis espalhados no Bra-
sil e no mundo, implantou recentemente uma 
série de facilidades tecnológicas em seus ho-
téis com a intenção de facilitar e flexibilizar 
a administração da estadia dos hóspedes em 
seus hotéis. Dentre as soluções mais relevan-
tes estão o Mobile Check In and Check Out 
(check in e check out móvel), o Mobile Folio e 
o IHG Translator App for Apple Watch.

No programa de Check-in e check out 
anywhere, o hóspede tem a liberdade de ad-
ministrar toda sua estadia através de seu smar-
tphone ou tablet, incluindo confirmação do ho-
rário de chegada e notificação por SMS quando 
o quarto estiver pronto. Esse programa vem 
sendo implantado na região das Américas e em 
breve será implantado a nível global. 

O IHG Translator App for Apple Watch faci-
lita a estadia do cliente em qualquer lugar no 
mundo. Ao falar diretamente ao relógio, ou ao 

A rede IHG – InterContinental Hotels Group tem investido em diversas tecnologias 

como o aplicativo de tradução para Apple Watch
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selecionar uma frase comum entre uma varie-
dade de frases pré-carregadas, o aplicativo tra-
duz o que o cliente pretende do inglês para 13 
idiomas diferentes.

De acordo com o Diretor de tecnologia da 
rede IHG para o México e América Latina para 
o IHG, José Pinto, é importante investir em so-
luções tecnológicas que facilitem a estadia do 
cliente durante sua hospedagem. “A impor-
tância se dá principalmente em ter um serviço 
personalizado para o hóspede. Queremos que 
eles sintam-se como se estivessem em sua casa. 
Pensamos em ter o hóspede fazendo  uso do 
hotel sem ter que passar no front desk. Além 
disso, a tecnologia influencia na otimização 
do tempo tanto para o estabelecimento quanto 
para o cliente. Podemos ressaltar que, com as 
facilidades, o funcionário terá mais tempo para 

o cliente, mantendo o conceito de atendimento 
mais personalizado. Com as novas tecnologias, 
ele terá seu tempo utilizado de modo mais efe-
tivo para o atendimento e soluções de serviços 
para os hóspedes”.

Dentre as novas soluções que a rede preten-
de implantar no futuro está o novo aplicativo 
com tecnologias Sisco Meraki que vem sendo 
testado nos últimos meses. Essa tecnologia é a 
mesma que a do wi-fi, que mantém  todo siste-
ma do hotel em nuvem. De acordo com o exe-
cutivo, dessa maneira será muito mais eficiente 
o controle da qualidade dos serviços entregues, 
podendo monitorar e promover melhorias na 
conectividade dos hóspedes. 

 
Web check-in

Uma das atividades que tomam maior tempo 
do hóspede ao chegar em um hotel é o check-in. 
Pensando em agilizar o ingresso dos hóspedes 
durante sua chegada, a rede Bourbon Hotéis & 
Resorts, lançou recentemente a ferramenta de 
web check-in para os 14 estabelecimentos loca-
lizados no Brasil, Argentina e Paraguai.

O hóspede pode acessar a ferramenta atra-
vés de um link recebido por e-mail juntamen-
te com o voucher de confirmação de reserva. 
Através desse link, o hóspede preenche todos 
os seus dados de maneira antecipada, fazendo 
com que ele somente apresente seus documen-
tos pessoais no momento do check-in.

De acordo com o diretor de TI da rede, Tiago 
Dutra, “O projeto visa oferecer mais uma con-
veniência para nosso hóspede, que pode agili-
zar seu processo de entrada nos hotéis e resorts 
da Rede após seus deslocamentos, bem como 
melhorar o atendimento aos clientes, já que a 
equipe de recepção consegue atendê-los mais 
rapidamente e já partindo da premissa de que 
todos os dados dos hóspedes estão no sistema, 
facilitando o trabalho”, afirma.

Redução de custos
Existem no mercado brasileiro várias em-

presas que oferecem soluções tecnológicas 
para agregar valor aos serviços prestados pe-
los hotéis.  A Leucotron além de possuir várias 

Tiago Dutra – “O web check-in facilita o trabalho da 

equipe de recepção, fazendo com que o hóspede seja 

atendido com mais agilidade”
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opções de centrais PABX, serviços para aten-
dimento a clientes, e soluções avançadas em te-
lefonia, disponibiliza para o mercado hoteleiro 
ferramentas com alta tecnologia, e uma delas é 
o Concierge Eletrônico.  Esse sistema é capaz 
de atender e prestar informações aos hóspedes 
do hotel em vários idiomas via telefone, de ma-
neira que a comunicação entre hotel e cliente 
fica muito mais personalizada e de baixo custo. 
O Concierge Eletrônico conta com um mecanis-
mo de atendimento automático que permite a 
escolha do idioma no momento em que o hós-
pede solicita uma informação via telefone.

Através desse sistema, é possível atender 
duas chamadas ao mesmo tempo e já no idioma 
do hóspede, solução que acaba reduzindo a ne-
cessidade de novos colaboradores e liberando 
os funcionários para outras atividades. Dentre 
as principais ações possíveis no sistema, estão: 
Auxiliar o hóspede com informações sobre o 
horário de funcionamento do restaurante; Dis-

ponibilizar dicas sobre o cardápio; Informar 
regras e taxas de câmbio; Fornecer informações 
sobre atrações turísticas; Prestar informações 
úteis sobre hospitais, polícia, farmácia, táxi, 
entre outras coisas.

Além do Concierge Eletrônico, a empresa 
possui a solução de Guest Center, onde é pos-
sível conectar toda a telefonia do hotel ao siste-
ma de gestão (PMS), permitindo o otimização 
de diversas atividades de rotina do hotel e uma 
melhor gestão dos custos de telefonia. Através 
dessa ferramenta, o gestor realiza diversas 
ações como: Despertador automático. Servi-
ço executado via telefone com relatório; Lan-
çamento de consumo de mini-bar através do 
ramal do apartamento; Alteração imediata do 
estado do quarto através do ramal. Por exem-
plo: Sujo, em limpeza, limpo, disponível, en-
tre outros; Lançamento de ligações feitas pelo 
hóspede em sua fatura; Controle de uso do te-
lefone com desbloqueio e bloqueio automático 
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do ramal no check-in e check-out; Correio de 
Voz no idioma do hóspede (Consulte idiomas 
disponíveis); Identificação de chamadas com 
apartamento, nome e idioma do hóspede; além 
de otimizar o trabalho dos colaboradores do 
hotel, pois através dessa ferramenta é reduzi-
do o tempo de espera do hóspede durante o 
check-in e check-out.

Na opinião do Diretor da empresa Zoox, 
Rafael Albuquerque, a tecnologia é uma fer-
ramenta imprescindível para os hoteleiros 
reduzirem o custo operacional e oferecer ser-
viços com mais comodidade aos hóspedes. 
“Participamos anualmente da HiTec, o maior 
evento de tecnologia hoteleira do mundo e 
percebemos que o evento aumenta a cada 

ano.  Esse movimento é dado pela grande de-
manda que o setor hoteleiro necessita para 
preencher algumas lacunas que a tecnolo-
gia consegue resolver rapidamente e reduz 
o custo operacional, utilizando tecnologias 
inovadoras. Hoje os hóspedes estão cada vez 
mais conectados, querem mais facilidades 
mas com o seu próprio controle, na palma da 
sua mão”, destaca Albuquerque.

Pensando nessas facilidades, a Zoox pos-
sui algumas ferramentas que ajudam desde 
o CheckIn, com o produto Smart CheckIn no 
qual permite que o hóspede faça o Check-In 
via web, de qualquer dispositivo, integra-
do ao PMS, sem necessidade de preencher a 
FNRH no balcão do Hotel. Em breve a em-
presa lançará o aplicativo MyHotel, que per-
mitirá que o hóspede veja suas reservas, pre-
encha a FNRH — Ficha Nacional de Registro 
de Hóspede e abra a porta do quarto com o 
celular, integrado as fechaduras eletrônicas. 
Para facilitar a operação hoteleira, a Zoox 
possui o MaGoo, uma solução que centraliza 
toda a operação de governança e manutenção 
em um único aplicativo, reduzindo o tempo de 
arrumação em mais de 25%. Já o GuestControl, 
permite que o hóspede utilizando seu próprio 
dispositivo dentro do Hotel, conecte a rede 
WiFi e além de ter acesso a internet, consegue 
acessar o extrato da conta, roomservice onli-
ne, filmes, pesquisa de satisfação, concierge e 
diversos outros serviços, totalmente integra-
do aos principais PMS do mercado.

Outro tradicional fornecedor da hotelaria 
nacional que em breve estará lançando um 
produto para facilitar a operação dos hotéis, 
é a Desbravador.  “O produto deverá unir as 
funcionalidades do Desbravador Light com a 
praticidade da web, tendo como foco os ho-
téis de pequeno e médio porte. Esta solução 
está sendo desenvolvido em linguagem de 
programação JavaTM, com acesso 100% web. 
Com um design moderno e funcional, bus-
ca facilitar o processo de gerência hoteleira, 
permitindo a realização das atividades não 
apenas nas estações de trabalho, mas também 
dispositivos móveis, como notebooks, smar-

O Smart CheckIn da Zoox permite que o hóspede 

faça o Check-In via web, de qualquer dispositivo, 

integrado ao PMS
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tphones e tablets”, assegura o Diretor geral 
da empresa, Marcelo Pompeo.  

Acesso tecnológico
O smartphone tornou-se uma parte cen-

tral de nossas vidas, e os hóspedes do hotel 
esperam cada vez mais dispositivos móveis 
inteligentes para ser a base de suas experi-
ências de viagem. Estudos internacionais de-
mostram, por exemplo, que mais de 70% dos 
hóspedes do hotel preferem usar seus celu-
lares para check-in e acessar com segurança 
seus quartos de hotel. Esta tendência está a 
aumentar, com a geração mais jovem a tor-
nar-se milenar uma parcela ainda maior da 
população global de viagens. E de olho nesta 
tecnologia que já é uma realidade no exte-
rior, a Assa Abloy traz agora para a hotelaria 
nacional esta solução de acesso móvel. O ce-
lular se interage com as fechaduras de tecno-

logia de rádio frequência (RFID) VingCard 
através da tecnologia BLE — Bluetooth Low 
Energy. Esta solução agrega grande valor 
à experiência do hóspede, removendo filas 
para check-in e codificação de cartão-chave. 
Ele também tem o potencial  de aumentar a 
rentabil idade global  da sua propriedade, 
agregando valor e  relevância para estraté-
gias baseadas em aplicativos e de comuni-
cação móvel  do seu hotel .

Esta tecnologia desenvolvida pela Assa 
Abloy oferece soluções de acesso móvel 
abrangente, incluindo aplicativos compatí-
veis com a mais ampla gama de smartpho-
nes com sistema iOS e Android baseados e 
dispositivos inteligentes. Além disso, a pla-
taforma de solução inclui gerenciamento de 
chaves móvel altamente confiável  e  seguro 
e serviços Trusted Service Manager com 
garantias de desempenho. 
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Nobile inaugura primeiro hotel 
dentro de área alfandegada de 

um aeroporto na América do Sul 
O Tr yp by Wyndham São Paulo 
Guarulhos Airport possui 80 
apartamentos que oferecem 
diárias de no mínimo três horas 
para passageiros em conexão 
com todo conforto e comodidade

A Nobile Hotéis colocou em operação no úl-
timo mês de agosto o hotel Tryp by Wyndham 
São Paulo Guarulhos Airport. Este é o primeiro 
hotel que fica dentro de uma área alfandegada 
de um aeroporto na América do Sul e exigiu 
um aporte de R$ 50 milhões da GBX Capital. 
O empreendimento de 80 apartamentos fica no 
Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Gua-

O hotel fica bem ao lado da máquina de raio x de desembarque de voos internacionais 



29

Implantação Hoteleira

set/2015

rulhos e vem suprir a demanda por mais con-
forto e comodidade de passageiros que estão 
em intervalos de conexões, ou no aguardo de 
embarques internacionais. Os hóspedes po-
dem contar ampla flexibilidade e escolherem 
opções no sistema day use,  com serviços de 
curta permanência entre 3h, 6h, 12h e até 24h. 
As taxas, contabilizadas por hora, variam de 

US$ 45 apenas para sala VIP e US$ 75 com 
quarto. Em ambos os formatos, são inclusos 
café da manhã, almoço, snacks e bebidas na-
cionais - não são disponibilizadas bebidas al-
cóolicas. Além disso, o Wi-Fi é gratuito e ili-
mitado, e todos os cômodos possuem canais 
de TV fechada e ar condicionado.

Dentre as 80 acomodações disponíveis é 

Na recepção já se nota o padrão diferenciado do hotel 
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possível escolher entre cinco categorias: Tryp 
Luxo, que acomoda até duas pessoas em ca-
mas separadas; Tryp King, para duas pessoas 
com cama king size; Tryp Family, com ins-
talações para famílias de até quatro pessoas, 
incluindo a cortesia para crianças de até sete 
anos e berço para crianças de colo; Tryp Fi-
tness, que possui bicicleta ergométrica para 
os que não abrem mão do bem estar e exer-
cícios físicos, e a modalidade Tryp PNE, com 
espaço adaptado para Portadores de Necessi-
dades Especiais. Outro ponto de destaque é 
que alguns apartamentos possuem vista para 
a pista de pouso e decolagem do aeroporto. 
Os hóspedes podem usufruir ainda de diver-
sas áreas comuns, desde jardim a céu aberto, 

A área gastronômica integra o restaurante o bar

café, bar, biblioteca, até sala de reunião, to-
das com buffet incluso. 

Experiência diferente
Para Fábio Navajas, presidente do conselho da 

GBX Capital, o conceito do hotel atende a uma 
nova demanda no Brasil, que visa proporcio-
nar uma experiência diferente de conforto para 
passageiros que estão em trânsito de voos inter-
nacionais. “O Tryp GRU Airport atenderá a di-
ferentes categorias de públicos que estão em via-
gens internacionais de lazer, a trabalho, ou em 
conexões, e que estão ávidos por conforto e co-
modidade. Por isso investimos em uma infraes-
trutura moderna, com as melhores instalações e 
flexibilidade de horas para os viajantes”, afirma. 
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De acordo com Roberto Bertino, Diretor Exe-
cutivo da Nobile Hotéis, a junção de know-how 
com uma marca hoteleira internacional cria para 
toda a cadeia, desde investidores até os hóspe-
des, experiências consolidadas. “Estamos convic-
tos que a nossa expertise em gestão e a relevân-
cia de uma das marcas hoteleiras internacionais 
como Wyndham Hotel Group, gera oportunida-
des para implantarmos produtos com excelente 
qualidade aos clientes e rentabilidade aos inves-
tidores”, comenta.

Padrão de qualidade
A GOK-Arquitetura & Interiores, através da 

Arqª Gisela Bento Gonçalves fez a compra de to-
dos os itens necessários para a montagem do ho-
tel. Este trabalho incluiu a listagem de todos os 
produtos a serem adquiridos, bem como as con-
corrências, definições dos fornecedores e compra 
dos itens, levando em consideração os padrões 

da marca Tryp. Coube a empresa SBY Equip-
ments fazer a implantação. A construção esteve 
a cargo da Lock que executou 3.800 m2 de área 
construída em apenas seis meses, utilizando uma 
logística perfeita para não atrapalhar a operação 
do aeroporto.

A empresa Portal da Madeira foi quem exe-
cutou toda a marcenaria das áreas comuns utili-
zando MDF melaminico Oliva Zayit (Duratex) / 
MDF Eucatex Lacca AD bordô / fórmicas preta 
e verde (lousa), pés de madeira maciça (cumaru) 
para confecção dos pés e no deck ripas de ma-
deira maciça cumaru. Também foram utilizadas  
pedras de nanoglass para os balcões da recepção 
e mesas (quente e fria) do restaurante. Já a mar-
cenaria dos apartamentos ficou a cargo da DM 
Móveis.

Em razão dos apartamentos estarem bem pró-
ximos ao pátio de manobra das aeronaves, foi 
feito um trabalho de vedação acústica nas jane-
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Os apartamentos são muito confortáveis e com opções para receber famílias de até quatro pessoas incluindo beliche

las para que o barulho externo não atrapalhe a 
tranquilidade dos hóspedes nos apartamentos. 
As janelas também contam com uma cortina do 
tipo black-out para vedar a luz e aumentar ain-
da mais a sensação de conforto e tranquilidade. 
Quem confeccionou as cortinas foi a empresa A 
Janela em tecido poliéster, forro black-out, assim 
como feza galeria de couro ecológico e  peseira 
em linho para ser colocada nas camas.

Para assegurar uma noite de sono tranquila 
ou mesmo um breve descanso, foi implantado o 
colchão com selo Americanflex no modelo Revi-
tale Hotel, em opções de cinco medidas distintas, 
com o objetivo de atender aos diversos padrões 
de quartos, valores e confortos individuais. 
“Para esta negociação, produzimos nossos col-
chões com tecido jacquard e revestimentos  com 

espuma de alta performance e qualidade Pró-
Espuma. O molejo bonnell com bordas de aço 
ainda garante mais durabilidade e qualidade 
aos hóspedes”, explica Werter Vieira Uhdre, 
Gerente de hotelaria da Americanflex.

A segurança nos apartamentos se comple-
menta com as fechaduras eletrônicas da mar-
ca VingCard, os door wiever (olho mágico) e o 
fecho de Segurança da marca Crismoe. Aliado 
ao conforto, está o enxoval de cama com o pa-
drão de qualidade da Altenburg e as toalhas 
de banho e rosto são da marca Teka. As TV´s 
de LCD de última geração são da marca LG e 
possibilitam uma grande variedade de canais 
a cabo. Nos banheiros dos apartamentos existe 
um secador de cabelo da marca Panther e os 
amenities são da Harus.
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A área externa é um local aprazível de encontro
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O empreendimento fica dentro de 
um complexo multiuso e com 
localização privilegiada

A Blue Tree Hotels colocou em operação de 
soft opening  no último dia 1º de agosto, o Blue 
Tree Premium Alphaville, hotel de categoria su-
perior localizado em Barueri, Região metropoli-
tana de São Paulo. O empreendimento faz parte 
de um complexo multiuso composto também por 
uma torre corporativa com mais de 270 salas co-
mercias e um mall com lojas e restaurantes, que 
possui renomadas marcas como L’Entrecôte de 
Paris e Expand. A localização é um dos diferen-
ciais, pois está na Alameda Madeira, em frente 
ao Centro Comercial de Alphaville. A imponen-
te edificação conta com 324 apartamentos, sendo 
160 unidades de categoria twin e 64 suítes execu-
tivas, assim como possui 16 apartamentos para 
portadores de necessidades especiais.

Na recepção alguns detalhes chamam a aten-
ção. Mesmo possuindo um grande balcão de re-
cepção todo de mármore branco, os colaborado-
res ficam na frente para receber os hóspedes e 
eles farão o check-in numa grande mesa de tora 
de madeira. “Neste local nossos colaboradores 
vão fazer o check-in por meio de notebooks, dan-
do um atendimento mais personalizado aos hós-
pedes. Não queremos filas no check-in e vamos 
otimizar o tempo para proporcionar agilidade na 
operação”, revelou a Presidente Chieko Aoki.

Ela se diz confiante no sucesso deste empreen-
dimento, pois em sua visão não existe um produto 
igual em Alphaville e um dos grandes diferenciais 
é o centro de eventos. Ele possui 900 m2 de área, 
mais 200 m2 de foyer para receber grandes eventos, 
pois sua capacidade é para até 800 pessoas em au-
ditório. Somado a isto, existem três salas de apoio 
chamadas de Ametista que podem ser utilizadas 
também para pequenas reuniões.

Projetos funcionais
Quem desenvolveu o projeto de arquitetura e 

decoração interna das áreas comuns foi o escritó-
rio Julião Arquitetos e uma das preocupações era 

Blue Tree coloca em operação 
unidade em Alphaville

A imponente fachada é um marco 

e referência na paisagem local
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que esse complexo fosse uma nova referência para 
os usuários e moradores de Alphaville e Região. 
“Para o hotel, este cuidado tomou forma de confor-
to e bem estar, sobretudo para o hóspede. Um dos 
diferenciais é o tamanho das suítes que ultrapassa 
o comum dos demais hotéis, com acomodações de 
26, 38 e 52m² para servir diferentes tipos de necessi-
dades. O Projeto de interiores seguiu o mesmo con-
ceito da arquitetura: Conforto, sofisticação na me-
dida certa, e atemporalidade. Procuramos utilizar 
os melhores equipamentos disponíveis no mercado 
para aperfeiçoar alguns itens como desempenho e 
conforto acústico e climatização que sabemos que 
fazem toda a diferença. Optamos por revestimen-
tos e materiais com qualidade a nível internacional 
sem perder o toque brasileiro, como as mesas de 
madeiras certificadas e a luminária no hall do ho-
tel que também servem como elemento escultórico 
e decorativo, agradáveis aos olhos, como devem 
ser”, ressalva a Arquiteta Márcia Julião.

Uma grande mesa de tora de madeira é onde os hóspedes fazem o check-in

O escritório Moema Wertheimer Arquitetura foi 
além da concepção do projeto de interiores das su-
ítes, abrangendo todo o processo de orçamentação, 
compras e implantação dos itens de FF&E. Foram 
atendidas 324 chaves no prazo de três meses, com 
um consumo de verba 16% abaixo do planejado ini-
cialmente pelo investidor. “A razão deste sucesso foi 
a composição de uma equipe multidisciplinar com 
atuação integrada, responsável pela análise de cada 
aspecto sob um foco diferente. Dessa forma, cada 
tomada de decisão foi parametrizada na análise con-
junta das premissas de design, qualidade, facilidade 
de manutenção e segurança do hóspede; assim como 
na qualificação de produto e fornecedor, relação cus-
to benefício e logística de entrega e execução.  Outro 
ponto de destaque, foi a maneira como se desenvol-
veu a conceituação do projeto, baseada em um pro-
cesso de co-criação entre a equipe de arquitetura  e os 
clientes - investidor e operador, sem esquecer o ponto 
de vista dos hóspedes, resultando em um ambiente 
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Os apartamentos são bem amplos, modernos e funcionais

eficiente, funcional e aconchegante. Portanto, o 
compromisso com a viabilidade incluiu todos 
os aspectos, da concepção à entrega das chaves, 
sempre com foco no cliente. A parceria com a 

Lock Engenharia foi de importância fundamental 
no êxito do projeto em razão da responsabilida-
de integral pelo cumprimento do prazo e verba”, 
destacou a Arqª Moema Wertheimer.

O centro de eventos possui 900 m2 de área e mais 200 m2 de foyer para receber grandes eventos
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Hotel Ramada Airport aposta em 
estação de massas e risotos

O Ramada Airport Hotel, localizado na 
cidade de Lagoa Santa (MG), está disponi-
bilizando aos hóspedes durante a noite uma 
estação com massas e risotos em seu restau-
rante. O objetivo é proporcionar ao cliente o 
melhor da gastronomia italiana.

De acordo com Robson Silva, gerente geral do 
hotel, a ação tem como objetivo destacar os dife-
renciais que uma marca internacional pode ofertar 
para a cidade e região, ao fazer uma conexão com 
o que há de melhor, não apenas na América Latina 
como também no mundo, uma vez que a Ramada 
Hotel & Suítes pertence  ao maior grupo hotelei-
ro do mundo, o Wyndham Hotel Group. “Nosso 
hotel já é reconhecido na cidade por surpreender 
a todos e também se tornou referência na realiza-
ção de eventos. Queremos, a partir do que já foi 

conquistado, nos fortalecer no mercado com um 
posicionamento diferenciado, para assim fidelizar 
e conquistar cada vez mais clientes,” destaca.

Hotel Continental Inn (PR) realiza 
Festival Gastronômico

O Hotel Continental inn Cataratas, locali-
zado na cidade de Foz do Iguaçu (PR), promo-
veu entre os dias 06 e 08 de agosto o Festival 
Regional de Gastronomia Criativa de Foz do 
Iguaçu. O evento foi realizado em parceria 
com o Chef José Forte, de Novo Hamburgo.

O evento teve a proposta de oferecer diversos 
pratos da cozinha contemporânea, elaborados 
de maneira criativa com ingredientes locais. De 
acordo com o gerente comercial do hotel André 
Terrengui, “Criamos o Festival para adicionar ao 
calendário de Foz do Iguaçu um evento gastro-
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nômico inédito. Além disso, abrimos as portas do 
hotel para os moradores da cidade e também para 
valorizar os produtores utilizando somente ingre-
dientes locais”, afirma.

Ao todo, foram servidos quatro pratos: entrada 
com mix de folhas verdes e legumes de horta or-
gânica, dois pratos principais - tucunaré assado ao 
molho de manteiga de pinhão e tomate defumado 
artesanalmente e medalhão de mignon grelhado 

em crosta de cogumelos e acompanhamentos - e, 
como sobremesa, bolinho de chocolate recheado 
com doce de abóbora em calda de especiarias e 
sorvete de creme e crocantes de lentilha.

Bourbon Atibaia promoveu 18º 
Bourbon Wine Tasting & Dinner 

O Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort, 
localizado em Atibaia (SP), realizou no dia 8 de 
agosto, a 18ª edição do evento enogastronômico 
Bourbon Wine Tasting & Dinner. O jantar, coman-
dado pelo chef Jérôme Dardillac, foi inspirado na 
Argentina e aconteceu no Cave Bistrô.

De acordo com Dardillac, “É tão desafiador 
quanto prazeroso elaborar o menu harmoniza-
do de cada edição do Bourbon Wine Tasting 
& Dinner. Visitar a cozinha argentina é uma 
oportunidade maravilhosa de reviver as expe-
riências que tive e de voltar, ainda que mo-
mentaneamente, à América Latina espanho-
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la”, afirmou o chef, que nasceu na região de 
Charente, no sudoeste da França, mas estudou 
e trabalhou em diversos países das Américas 
Central, do Norte e do Sul, além da Europa.

Confira os detalhes do menu: Amuse Bouche; 
Empanada de Lomo de Ternera cortada a cuchillo 
com salsa norteña; Fabre Montmayou Reserva 
Chardonnay; Entrada: Provoleta de queso de ca-
bra com rúcula, nuezes caramelizadas e reduccion 
de aceto balsâmico; Mil Piedras Rosé – Benvenuto 
de La Serna; Prato Principal: Bife de Costilla con 
Papas Andinas a la Provenzal, Flan de Hongos 
del Bosque y ensalada criolla con Salsa chimi-
churri; Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec; 
Sobremesa: Balcarce com helado de dulce de leche; 
Torrontés Cosecha Tardia.

Hotel Golden Tulip Park Plaza (SP) 
realiza Festival de Sopas e Cremes

O Hotel Golden Tulip Park Plaza, localizado 
na capital paulista, promoveu no mês de agosto o 
Festival de Sopas e Cremes. O menu foi comanda-
do pelo chef Gaspar Goulart e teve um menu varia-
do a um preço acessível.

Ganham destaque no cardápio os cremes de 
palmito com crispies de bacon; e o creme de 
tomate com chantilly de limão. De acordo com 
Gaspar, as sopas também prometem surpreender 
os paladares mais exigentes. “Temos a minestro-
ne, uma sopa italiana preparada com uma gran-
de variedade de legumes; da carijó com frango 
desfiado, milho verde, ervilha, feijão e fusili; a 
de bacalhau desfiado com batata e abóbora em 
cubos; além do tradicional caldo verde”. As so-
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pas foram servidas na mesa em panela com foga-
reiro e com os acompanhamentos: pães, torradas, 
croutons, parmesão e tabasco.

Sky do Rio Othon Palace recebeu 
Mostra de Carnes de Caça

O restaurante Skylab, situado no 30º andar do 
hotel Rio Othon Palace, na capital fluminense, 
recebeu entre os dias 12 e 15 e 19 e 22 de agos-
to, a Mostra Gastronômica de Carnes de Caça. O 
evento preparado pelo Chef  Jean Yves Poirey 
contou com receitas com carnes exóticas e bas-
tante saborosas. Foram servidas carnes de java-
li, faisão, codorna e coelho.  Como sugestão de 
entrada foi servido Terrine de Javali e Chutney 
de Mangas; Pate em Croute de Faisão e Pistaccio, 
Folhas e Legumes Croquantes; Salada de Folhas 
e Codornas Mornas ao Vinagre de Jaca e Coxa de 
Rã Salteadas e Creme de Agrião.

Os pratos principais foram o Civet de Javali 
marinado em vinho tinto acompanhado de um 

Gnocchi de Bananas, o Carré de Javali com 
Zimbro e Spaetzli; Codornas em Folhas de Uvas, 
Maçãs e Uvas com Amêndoas; Filé de Faisão e 
Coxa Confite, Molho de Jabuticaba e Talharim; 
Javali Assado com molho Poivrade, Repolho 
Roxo e Puree de Abóboras e ainda Lombo de 
Coelho recheado com Cepes, Molho Grand 
Veneur, Julienne de Panquecas.

O restaurante também serviu massa para os 
clientes, e a sugestão especial para a Mostra foi o 
Ravioli de Faisão com Sálvia. A massa era reche-
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ada com ragout de faisão refogado com legumes 
e vinho tinto, acompanhada por um molho de 
sálvia. As sobremesas foram assinadas pela chef 
Fernanda Fassini, sendo: Panna Cotta de Tangerina 
com Redução de Balsâmico e Frutas Vermelhas; 
Crumble de Pêssego com sorvete de Creme; Torta 
de Amêndoas com Mousse de Champanhe e Gelée 
de Morango e ainda a Tartelette de Mousse de 
Chocolate com Doce de Leite e Amendoim.

Arena Copacabana Hotel cria novo 
cardápio executivo

O restaurante Fennel, localizado no Arena 
Copacabana Hotel, na capital fluminense,  lan-
çou  um novo cardápio para almoço executivo. 
O menu possui duas opções de entrada, prato 
principal e sobremesa.  As opções do menu irão 
variar a cada semana, e entre as sugestões servi-

das estarão o salmão grelhado, picadinho de car-
ne tipicamente carioca ou frango grelhado com 
legumes. Nas entradas, mini Caesar de camarão 
e amêndoas laminadas, creme de milho, dentre 
outras. As opções de sobremesas variam como o 
brownie com calma de chocolate e sorvete de cre-
me do Fennel, o clássico Romeu e Julieta, pudim 
de leite ou laranja, dentre outras opções.

Hotel Unique Garden
 lançou novo cardápio

O restaurante Chez Victor, pertencente ao 
Unique Garden Hotel & Spa, empreendimento lo-
calizado em Mairiporã (SP), está com um novo car-
dápio. O menu é assinado pelo chef Daniel Aquino, 
e apresenta sugestões com ingredientes frescos cul-
tivados no hotel, em refeições balanceadas e pratos 
que agradam todos os paladares.
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O cardápio reúne diversas opções de saladas, 
cremes, massas leves, carnes, peixes sobreme-
sas. Dentre alguns destaques do menu estão: 
Salada de erva doce com queijo feta e vinagre 
de framboesa; creminho de inhame com wassa-
bi; massa recheada com gorgonzola e molho de 
baunilha; o bacalhau confitado com espinafre 
e crispy de couve; e a cataplana de polvo com 
toques de ervas, cultivadas no hotel.

O picadinho de fraldinha grelhada com farofa 
de mandioca promete agradar o paladar dos hós-
pedes, assim como a moqueca caiçara com farofa 
de dendê e o penne com queijo do reino e rúcula. O 
menu também possui peixes acompanhados com 
legumes orgânicos, como o salmão cozido a vapor 
na panela de bambu. Para adoçar o paladar, a pedi-
da pode ser churros com doce de leite.

Maksoud Plaza (SP) conta
 com novo cardápio no Frank Bar

Localizado na região da Avenida Paulista, 
o hotel Maksoud Plaza tem um novo menu no 
Frank Bar, comandado pelo barman Spencer 
Jr. Criado em parceria com chef do restaurante 
Meats, Paulo Yoller, o ‘Bites by Meats’ é um 
cardápio pensado para harmonizar com a lista 
de coquetéis do Frank Bar.

Foram selecionados alguns dos famosos ham-
búrgueres do Meats, os quais serão servidos em 
versão slider, como o Hooligan, o Zucchini e o 
Falafel. Também farão parte do cardápio comi-
dinhas como Bolinho de barriga de porco no 

barbecue e mandioquinha, Batatas rústicas com 
gremolata e tapenade de angostura de laranja e o 
Frank´s Dog, hot dog com cogumelos salteados, 
creme de queijo suíço e gremolata.

Yoller comenta que “esta é a primeira vez 
que o Meats faz uma parceria. É um modelo 
único e tem tudo para dar certo”. De acordo 
com Spencer, os experts continuarão produzin-
do o que sabem, porém, “juntos, e pensando na 
harmonização da gastronomia com a coquete-
laria”, completa. Todos os dias haverá suges-
tões de harmonização na lousa do bar.

Plaza Itapema Resort (SC) 
abriu temporada gastronômica 
em setembro

O curitibano Luiz Groff abriu de 4 a 8 de setem-
bro,  a temporada gastronômica no Plaza Itapema 
Resort e SPA em Itapema, Litoral Norte de Santa 
Catarina. O especialista em vinhos ministrou cur-
sos básicos e avançados sobre vinhos intitulados In 
Vino Véritas, que significa “no vinho está a verda-
de”, como diziam os antigos romanos, e que tam-
bém é o título de uma de suas obras literárias.

Cursos básicos aconteceram nos dias 4, 5, 6 e 7 
de setembro com turmas individuais das 16h às 18h 
e incluíram harmonizações com queijos e embuti-
dos selecionados. Já o curso avançado foi realizado 
durante três dias sucessivos, de 5 a 7 de setembro, 
das 18h00 às 20h00 e levou informações mais deta-
lhadas sobre vinhos, variedades de uvas, seleções e 
degustações de brancos, tintos e espumantes.

De acordo com o gerente geral do Plaza Itapema, 
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Carlos Higgie, o empreendimento promoveu os 
cursos sobre vinhos com Luiz Groff para agregar 
valor à programação de entretenimento preparada 
para o feriado prolongado de setembro. “É uma ex-
celente oportunidade de conhecer mais a respeito 
dessa bebida milenar além de desfrutar toda a es-
trutura de hospedagem e lazer do resort”, afirma.

Salinas Maragogi (AL) participa 
do Festival dos Lagostins

De 2 a 27 de setembro, o município de Maragogi, 
no Litoral Norte de Alagoas, recebe o 6º Festival 
Gastronômico da Lagosta de Maragogi. O evento conta 
com diferentes pratos preparados por chefs da gastro-
nomia regional e nacional e mais uma vez, o Salinas do 
Maragogi Resort marcará presença no festival. 

No mesmo período em que o destino sediará o 
6º Festival Gastronômico da Lagosta, o Salinas do 
Maragogi All Inclusive Resort oferecerá aos seus hóspe-
des o Festival dos Lagostins. As famílias hospedadas no 
resort poderão degustar deliciosos pratos feitos à base 
desse crustáceo que estarão disponíveis no buffet, como 
lagostins grelhados, caldinho de lagostins, bobó de la-
gostins, arroz de lagostins, paellas de frutos do mar conten-
do lagostins, lagostins do chef e cascatas de lagostins.

Durante o período do evento, os hóspedes poderão 
experimentar o prato Lagostins Salinas, preparado pelo 
chef Amaro da Silva exclusivamente para quem está 
hospedado no resort. O chef, que trabalha no Salinas do 
Maragogi há 23 anos, também irá ministrar a Oficina de 
Esculturas em Verduras e Legumes, que será realizada 
no dia 3 de setembro, às 15h, na Arena Gastronômica, 
montada na Praça de Eventos do município. 
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La Torre Resort (BA) 
inaugura restaurante

Dando sequência ao seu processo de reposiciona-
mento de marca e criação de novos ambientes, o La 
Torre Resort de Porto Seguro (BA), abriu as portas do 

Restaurante Gastronômico para o público no 
último dia 15 de agosto, o que exigiu um inves-
timento de R$ 300 mil. Quem está comandando 
o menu do local são os Chefs Gilene Del Santi 
e Leonardo Assimus, que prepararam jantares 
a La Carte em seu All inclusive. O ambiente foi 
minuciosamente preparado para fazer parte 
dos momentos mais especiais e inesquecíveis 
de casais em lua de mel e comemorações diver-
sas. “O paladar é uma das experiências mais 
marcantes das férias, o La Torre não podia dei-
xar de oferecer mais uma experiência nessa di-
reção”, comentou o Diretor geral do La Torre 
Resort, Luigi Rotunno.

Il Campanario Villaggio 
Resort (SC) investe em brunch

Buscando se diferenciar no mercado, o 
Il Campanario Villaggio Resort, situado em 
Florianópolis (SC) está apostando em brunchs, 
refeições que combinam café da manhã (break-
fast) com almoço (lunch). Desde o início do mês 
passado, o empreendimento serve um brunch 
especial aos domingos, das 12h30 às 16h00. 

Como reúne duas refeições em uma, o brun-
ch oferece pratos comuns no desjejum junta-
mente com outros típicos do almoço. O cardá-
pio elaborado pelo chef Rafael Campagnolo 
tem pães e doces especiais, omeletes, carpaccio 
de polvo, caesar salad com camarões, quiches, 
massas, risotos e outras iguarias. Além do 
menu fixo, a cada domingo são incorporadas 
novas receitas, entre elas paleta de cordeiro, 
costela assada e tapiocas feitas na hora.
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IHG anuncia hotel em 
Cidade do México

A rede hoteleira IHG – InterContinental Hotels 
Group colocou em operação no último mês de agosto 
o hotel Holiday Inn Santa Fé, o primeiro da rede em 
Cidade do México. O hotel possui 95 apartamentos e 
está localizado próximo aos principais escritórios da re-
gião, assim como próximo a shopping centers e ao cen-
tro comercial de Santa Fé. O hotel conta com piscina, 
ginásio totalmente equipado, centro de negócios e salas 
para reuniões ou eventos com uma capacidade máxima 
para 500 pessoas. Os hóspedes também podem desfru-
tar do bar do lobby e restaurante L’ Etoile,o qual servirá 
uma variedade de pratos tradicionais mexicanos.

Fasano anuncia abertura 
de hotel em Miami

A cidade de Miami, localizada nos Estados 
Unidos, abrigará um hotel Fasano até o final de 2017. 

O empreendimento será construído no icônico Shore 
Club de Miami Beach e tem à frente do projeto a in-
vestidora imobiliária HFZ Capital Group.

O hotel contará com aproximadamente 100 quartos 
e 75 unidades residenciais de alto padrão, desenvolvidas 
por Isay Weinfeld, arquiteto e designer brasileiro premia-
do internacionalmente. A nova propriedade será chama-
da Fasano Hotel and Residences at Shore Club. 

Atualmente, a marca opera hotéis líderes na América 
do Sul, em regiões como Rio de Janeiro, Punta del Este, 
no Uruguai, e a Fazendo Boa Vista, hotel de campo no 
interior de São Paulo. O Fasano Hotel and Residences at 
Shore Club será o primeiro grande projeto de Weinfeld na 
cidade, em um empreendimento com mais de 12 mil m².
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SPCVB apresenta nova edição 
do São Paulo em Números

O SPCVB – São Paulo Convention & Visitors Bureau 
lançou recentemente mais uma edição da publicação 
São Paulo em Números. De acordo com o levantamen-
to, foram geradas 11% mais oportunidades de negócios 
no primeiro bimestre do ano, assim como houve uma 
procura maior por parte de promotores para realização 
de eventos no primeiro quadrimestre.

De acordo com Toni Sando, presidente da enti-
dade, a palavra “crise” pode resumir o ano de 2015 
em muitos aspectos, mas que também pode gerar 
muitas oportunidades. “Devido aos desafios da 
economia, muitos eventos têm visto como solução 
trabalhar com um público menor e mais focado, 
com prioridade na experiência gerada e fecha-
mento de novos negócios, menos dias e a implan-
tação de mais tecnologia para compartilhamento 
e transmissão do evento nas redes sociais”, deta-
lha Sando. A publicação semestral São Paulo em 
Números é digital e exclusiva para associados.

Ouro preto (MG) promoverá 
Festival de Turismo

A cidade mineira de Ouro Preto irá receber de 
15 a 17 de outubro, a primeira edição do Festival de 
Turismo Ouro Preto. O evento ocorrerá no Centro 
de Convenções da UFOP – Universidade Federal 
de Ouro Preto, e será realizado pela Abav/MG – 
Associação Brasileira das Agências de Viagens e pela 
Fire Assessoria de Eventos, com apoio governamen-
tal da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Governo 
de Minas Gerais, Sistema Fecomércio MG, Sesc e 
Senac e parceiros estratégicos do trade.

Durante o festival ocorrerá uma feira de turismo 
com 70 expositores, com opções de roteiros e circuitos 

nacionais e internacionais. Os profissionais do setor de 
turismo também poderão participar de congressos, 
seminários e workshops. A expectativa é de que Ouro 
Preto receba 2 mil profissionais do segmento por dia.

Na visão de Antonio da Matta, presidente da 
Abav/MG, o evento tem o intuito de reunir, na ci-
dade de Ouro Preto, importantes profissionais de 
turismo que atuam em todos os estados do país. 
Serão três dias de evento com atividades ideais 
para a concretização de negócios e parcerias com 
possíveis resultados para os próximos anos. “O 
Festival promoverá a cidade histórica como um 
ponto turístico de grande relevância para o Brasil. 
O encontro será uma oportunidade dos profissio-
nais que atuam no setor de turismo discutirem 
como está o mercado e trocarem experiências. As 
atividades paralelas, como congressos e seminá-
rios também promoverão a qualificação desses 
profissionais, visando às necessidades que o turis-
mo brasileiro requer”, enfatizou da Matta.

IBAMA concede licença para 
primeira fase do projeto do Centro 
de Visitantes das Paineiras

O IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
concedeu licença para a primeira fase do projeto 
que visa a construção do Centro de Visitantes das 
Paineiras, no Rio de Janeiro (SP). Até a realização dos 
Jogos Olímpicos de 2016, os visitantes contarão com 
melhor infraestrutura ao visitar o Corcovado.

As obras para a construção do Centro de 
Visitantes das Paineiras, localizado no Parque 
Nacional da Tijuca – uma Unidade de Conservação 
Federal – serão retomadas pelo Consórcio 
Paineiras-Corcovado em setembro desse ano. O 
edifício deverá ser revitalizado para abrigar espa-
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ços de entretenimento, cultura, gastronomia, além 
de novas estruturas de bilheteria e banheiros.

Festuris Gramado registra 
crescimento

O Festuris – Feira de Turismo de Gramado, evento 
que será realizado entre os dias 5 e 8 de novembro, na 

cidade gaúcha, já alcançou um crescimento de 5%, há 
apenas três meses de sua realização. Para os diretores da 
feira, esse número representa a credibilidade do evento 
e do trabalho sério realizado para seu sucesso.

O evento reunirá entre os seus expositores, mais 
de duas mil marcas e destinos de 400 diferentes re-
giões do mundo para um público de 14 mil profis-
sionais do setor. Serão mais de 60 destinos interna-
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cionais, mais de 150 destinos nacionais, operadores 
de viagens e setor hoteleiro.

De acordo com a diretora do evento, Marta Rossi, 
o trabalho da atual gestão do festival visa à conquista 
de mais e melhores negócios  com o trade mundial. 
“A meta é ocupar a  posição de sermos a vitrine mais 
qualificada de negócios para o trade, mantendo esse 
clima de otimismo e de crescimento no Brasil“.

A feira já está com 80% de seus espaços comer-
cializados e terá 250 jornalistas credenciados, sen-
do do Brasil, América Latina, América do Norte, 
Europa e Ásia. As inscrições que iniciaram no 
primeiro dia de agosto, já alcançaram o número 
de 1.000 inscritos. O credenciamento para agentes 
de viagem, além de funcionários de operadoras e 
agências de viagem, em caráter free ocorrem até 
dia 30 de setembro.

Gramado (RS) e Campos do Jordão (SP) 
registram queda nas diárias em agosto

O Trivago acaba de apresentar os números de 
seu tHPI – Índice de Preços de Hotéis, o qual re-
gistrou queda nas diárias em algumas regiões 
brasileiras nesse mês de agosto. Dentre as cidades 
que sofreram redução nos valores das diárias estão 
Gramado (RS) e Campos do Jordão (SP).

Apesar do festival de cinema, realizado nos 
dias 7 a 15 de agosto na cidade gaúcha, a média 
das diárias baixou 30% em relação ao mês an-
terior. As tarifas médias também diminuíram 
18% em Porto de Galinhas, 12% em João Pessoa 
e 10% em Ubatuba. Rio de Janeiro, Paraty e 
Búzios também estão mais baratas.

Em destinos como Belo Horizonte, Foz do 
Iguaçu, Manaus e Recife, as tarifas se mantiveram 
estáveis e não apresentaram mudanças em relação 
ao mês anterior com médias de R$ 239, R$ 265 e R$ 
284 nas duas últimas, respectivamente.

As cidades de São Paulo e São Luís regis-
traram crescimento de 5% na tarifa. Trancoso 
registrou o maior aumento com 18% e a capital 
federal Brasília teve alta de 7%.

Abracorp registra aumento nas 
vendas no primeiro semestre

A Abracorp - Associação Brasileira de Agências 
de Viagens Corporativas registrou crescimento 
setorial de 7,8% na movimentação do primeiro se-
mestre de 2015, comparado a igual período do ano 
anterior, atingindo R$ 6,955 bilhões contra R$ 6,450 
bilhões do ano anterior. Os dados são relativos aos 
dados concretos de 30 companhias associadas.

A composição dos R$ 6,955 bilhões compreende 
o total das receitas obtidas em âmbito nacional com 
a venda de passagens aéreas para voos domésticos 
(39,1%) e internacionais (33,2%); hotelaria nacional 
(15,9%); serviços diversos (7,2%), como eventos, 
cruzeiros, assistência viagem, entre outros; hotela-
ria internacional (2,8%), locação nacional (1,3%) e 
internacional (0,2%) e, ainda, com transfers (0,2%).

Em relação à hotelaria nacional, o segmento 
registrou queda nas vendas no primeiro semes-
tre de -3,6%. Os hotéis independentes lideraram 
as vendas em número de diárias, conquistando 
39% de participação de mercado no segmento. 
Accor e Atlantica Hotels responderam por 11,4% 
e 8,5%, respectivamente.

Como reflexo da redução nas viagens ao exte-
rior, o segmento hoteleiro internacional apresentou 
retenção do crescimento, atingindo 30,6% contra 
41% do ano anterior. A força dos hotéis indepen-
dentes manteve-se, com market share de 43,8%, 
bem à frente de outras redes (30%), Accor (13,1%), 
IHG (7,1%) e Hilton (6%).

O segmento aéreo doméstico obteve ligeira alta, 
com 1,5% em vendas, levando em consideração o 
desempenho das companhias aéreas na compara-
ção com mesmo período do ano anterior. O desta-
que ficou com a Avianca, que liderou o crescimento 
com 9,7%. Na sequência, aparecem Gol (2,3%), Azul 
(1,0%), TAM (-0,4%) e demais empresas (-19,5%).
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Apesar de não existir legislação 
específica para esta modalidade 
de negócios, a venda de imóveis 
fracionados vem ganhando força 
em diversas regiões do País, 
conquistando cada vez mais 
compradores, sendo uma opção 
para a expansão hoteleira

Você já pensou em adquirir um imóvel com ser-
viços hoteleiros e dividir com mais sócios para uti-
lizar em períodos determinados? Esta modalidade é 
muito comum na Europa e Estados Unidos e possui o 
nome de Fractional (ou propriedade fracionada). No 
Brasil este modelo de investimento imobiliário vem 
ganhando força nos últimos anos e já se tornou uma 
opção para desenvolver empreendimentos hoteleiros 
no Brasil. Similar ao timeshare (tempo compartilha-
do), o conceito de propriedade fracionada consiste-

se na comercialização fracionada de um imóvel em 
algum destino turístico, com a disponibilidade de 
serviços hoteleiros básicos como: recepção, central de 
reservas, arrumação, troca do enxoval, manutenção e 
serviços pay-per-use. Estes podem incluir room ser-
vice, concierge, lavanderia, spa, serviço de praia, me-
diantes ao pagamento de taxas de condomínio.

Muitos meios de hospedagem de lazer, como os re-
sorts, por exemplo, tem investido nesta prática a qual 
traz um custo benefício viável para o empreendedor, 
pois através dela é possível fi delizar o cliente (que ge-
ralmente frequenta o resort em suas férias), e possibilita 
um lucro maior na operação do estabelecimento.

Com isto, cada vez mais a hotelaria se rende ao 
fractional que já é uma realidade no Brasil, pois o 
produto une dois desejos dos Brasileiros, viajar e ter 
uma segunda moradia de férias. “É um produto que 
se adequa a todas as realidades econômicas. Nos mo-
mentos de crise é um produto fi nanceiramente aces-
sível, nos de euforia, quando tudo está indo bem, é 
um produto inteligente. Apesar de ser um modelo 

Fracionar uma casa em cotas imobiliárias é um modelo de negócio muito utilizado na Europa e Estados Unidos

Fractional abre espaço na 
hotelaria nacional
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Márcia Rezeke: “Mesmo sem ser regulamentado o 

fractional tem sustentação jurídica no Brasil”

dades ou mesmo de outros segmentos. “Hoje utilizamos 
a lei 4591 da incorporação, para comercializar, construir e  
administrar o produto”, justifica Gustavo Rezende, Dire-
tor comercial da WGR Construtora e Incorporadora que já 
implantou vários empreendimentos no Brasil, em cidades 
como Caldas Novas (GO) e Olimpia (SP). “Se analisarmos a 
estrutura atual do produto timeshare, veremos que apesar 
de comercializado há décadas no país, o mesmo também 
não dispõe de regulamentação legal.  A regulamentação da 
Embratur por deliberação normativa ( DN n. 378) não tem 
força cogente pois não é lei, é anterior ao  Decreto Federal 
n. 7.381/2010 que trata rapidamente do assunto sem des-
cer a minúcias de regulamentação, e não foi convalidada. 
Isso não quer dizer, todavia, que o produto seja ilegal ou 
que não encontre guarida na legislação. O mesmo ocorre 
com o fracionado que está apoiado em bases legais muito 
sólidas, que não só o permitem como o alicerçam,  quais 
sejam: Princípios constitucionais da livre concorrência e fi-
nalidade social da propriedade;     Lei de incorporações e 
condomínios;Código Civil Brasileiro; Lei de Registros Pú-
blicos; e Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, 
é necessário que o mercado se auto regule visando garantir 
a sustentabilidade do projeto e proteger os incorporadores 
de comercializadoras aventureiras”, manifesta Pereira. 

Mas o que dizem os juristas a respeito? A advogada 
Márcia Rezeke, especialista na área de Direito Imobiliário 

consolidado, assim como ocorre com os upgrades dos 
produtos de informática, ainda há espaço para me-
lhorias”, avalia Marcos Freitas Pereira, Diretor de ne-
gócios da empresa WAM Negócios Inteligentes. Mas 
ele lembra que esta realidade de consolidação é bem 
recente. “Alguns anos atrás o produto era destinado 
apenas ao segmento de clientes de alta renda, pois os 
preços de cada cota variavam entre US$ 100 a 200 mil. 
Eram projetos de poucas unidades, 20 a 40 unidades, 
pois também atendiam a um mercado pequeno se 
comparado com o potencial do mercado consumidor 
brasileiro. A WAM e o Grupo Privé revolucionaram 
este mercado na medida em que abriram espaço para 
a nova classe média, facilitando ao cliente de menor 
potencial econômico, classes B e C, adquirirem suas 
frações imobiliárias. Vale dizer, o posicionamento es-
tratégico da WAM transformou um mercado de bai-
xa oferta e pouca demanda (modelo antigo do frac-
tional brasileiro) num modelo onde existe alta oferta 
e grande demanda”, enfatiza Pereira.  

Como este modelo de negócio é relativamente novo 
no Brasil, Pereira lembra que um dos pontos mais impor-
tantes é ajudar o cliente a compreender o conceito do pro-
duto. “Ele precisa entender que não está comprando um 
apartamento inteiro, mas uma fração adequada a seu uso. 
Ao invés de comprar uma casa de praia que utilizaria por 
quatro semanas e deixaria ociosa pelo resto do ano, o clien-
te está adquirindo exatamente a parcela que utilizará. Ma 
assim como todo negócio, o fractional também tem o risco. 
Infelizmente há comercializadoras que não se responsabi-
lizam pelo comportamento em uso do empreendimento 
e prometem coisas que não irão entregar o que representa 
um sério risco para clientes e empreendedores. Os empre-
endimentos precisam ser administrados após a entrega 
por uma empresa que entenda do negócio e do conceito 
do negócio. A formatação do produto não pode seguir os 
trâmites de uma formatação comum de timeshare (tempo 
compartilhado), pois as realidades são diferentes e des-
cuidar disso pode tornar dificultosa a operacionalização e 
utilização das unidades nas semanas em função das com-
plicações advindas das regras de uso”, alerta.

Falta legislação
A falta de uma legislação específica para este novo mer-

cado segura um pouco o crescimento do fractional no Bra-
sil. O mercado acaba utilizando algumas leis emprestadas 
de outros países para concretizar as vendas destas proprie-
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se manifesta preocupada com a falta de legislação especí-
fica para o produto, que segundo ela, pode levar a desvio 
e degenerações do produto. “Entretanto, me parece uma 
tendência não só nacional, como mundial, o interesse das 
pessoas pelo compartilhamento de uso, na busca de en-
contrar um melhor equilíbrio entre o uso e o gasto dele 
decorrente. O modelo que se utiliza hoje no Brasil para 
dar sustentação jurídica ao fractional é utilizando-se, de 
forma geral, dois institutos, o condomínio voluntário ou 
a concessão real de uso. Para mim, a utilização empres-
tada de um instituto pode levar a desvirtuamento do 
produto. Os Estados Unidos é o país onde o produto é 
mais fervilhante, sendo que todos os Estados têm uma 
legislação própria. Me parece que a legislação da Flórida 
ou de Nevada, dois dos Estados que mais comercializam 
fractional e time sharing, pode trazer boas luzes para uma 
legislação nacional”, avalia Márcia.

Instrumentos jurídicos
De acordo com ela, no sentido de auxiliar as autorida-

des a regulamentar o assunto, o Secovi/SP, por meio da 
Vice-Presidência de Assuntos Turísticos e Imobiliários, 
vem buscando junto ao Ministério do Turismo uma regu-
lamentação melhor para uso compartilhado relacionado 
à cessão de uso de direito pessoal (o time sharing), haja 
vista as disposições, tímidas, mas existentes, constantes da 
Lei Geral do Turismo e de seu decreto regulamentador. 
“Quanto ao fractional, considerando que ele tem natureza 
de direito real, montamos um grupo de trabalho na Vice-
Presidência de Assuntos Turísticos e Imobiliários para 
aprofundarmos a discussão sobre o tema e elaborarmos 
uma proposta legislativa”, explica Márcia.

Uma questão que polemiza o setor é se existe um núme-
ro ideal de cotas para ser comercializada do mesmo imóvel 
e como conciliar os interesses futuros dos herdeiros. A ad-
vogada Márcia manifesta sua opinião a este respeito. “Me 
parece que a questão não está no número de cotas, mas na 
necessidade do número inicial não poder ser fracionado, 
como ocorre com a cota-parte ideal do condomínio vo-
luntário, em razão de sucessão. Na minha opinião a cota 
deveria ter um tratamento jurídico similar àquele dado às 
cotas sociais ou ações de empresas, ou seja, independente 
de sucessão ou término de relação conjugal, a cota social 
ou ação é indivisível. Isso traria maior segurança jurídica e 
organizacional para o sistema”, assegura Márcia.

E quanto conciliar os interesses futuros dos herdeiros 
sua posição é: “Se o instituto jurídico utilizado pelo em-
preendedor for o de condomínio voluntário, infelizmente 
não há como evitar, ainda que se inclua nos instrumentos 
jurídicos que o adquirente renuncia ao direito de fraciona-
mento. Esse tipo de renúncia não costuma ser aceito pelo 
Poder Judiciário, de modo que a cláusula inserida tende a 
ser considerada nula. Me parece que na concessão real de 
uso essa questão pode ser melhor manejada, considerando 
que o adquirente tem um direito real de uso e, não, a pro-
priedade imobiliária, sendo que em caso de falecimento 
prevalecerá a estipulação prevista no contrato, sendo 
comum haver previsão  de que em face da proprietá-
ria concedente o direito real de uso concedido é indi-
visível, numa linha muito parecida com o que ocorre 
com cota social ou ação de sociedade empresária”, 
avalia Márcia, lembrando que: “O fractional é um 
produto espetacular, não só sob a ótica do usuário de 
poder adquirir algo que lhe proporcione uso na medida 
de suas necessidades, com gastos de aquisição e manu-
tenção adequados, mas como instrumento de desenvolvi-
mento econômico. Entretanto, há um caminho legislativo 
importante a ser perseguido, com alguns paradigmas a 
serem quebrados no que toca ao direito de propriedade”, 
concluiu.

De olho nas oportunidades
E de olho nas oportunidades criadas por este novo mo-

delo de negócios, os empresários Cristiano Fiuza e Cássio 
Nardon resolveram criar em 2012 uma empresa focada 
neste segmento.“Tenho mais de 15 anos de experiência 
na área de timeshare e fractional nos principais projetos 
do Brasil, dentre eles Rio Quente Resort e Grupo Privé. 
Observando as principais dificuldades enfrentadas por 

Cristiano Fiuza e Cássio Nardon criaram a Brazilian 

Sharing em 2012 e hoje já comemoram 

resultados expressivos 
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esses projetos, resolvi unir minha experiência da área com 
a especialidade em gestão de pessoas, business inteligence 
e processos do então diretor do Senac Cassio Nardon, fun-
dando a Brazilian Sharing. O objetivo de nossa empresa é 
fornecer a solução mais completa do mercado para implan-
tação, comercialização e CRM de projetos de timeshare e 
fractional”, explica Fiuza. Um dos diferenciais da empresa 
que ele aponta é ganhar somente com o sucesso do projeto, 
estipulando um percentual sobre a venda, sendo remune-
rados apenas se esta venda acontecer. “Nosso trabalho co-
meça no estudo de viabilidade para o cliente, segue na su-
gestão e criação do melhor produto para comercialização, 
indicação da melhor intercambiadora, desenvolvimento, 
implantação e acompanhamento do plano de marketing, 
vendas e pós Vendas”, revela Fiuza.

E os resultados deste trabalho são apontados por Cás-
sio Nardon. “Hoje temos no nosso portfólio dois cases de 
sucesso e o lançamento de mais dois, sendo o CTC Travel 
em Caldas Novas (GO) com mais de quatro mil contratos 
vendidos e o Salinas Park Resort (Salinópolis/PA) já com 
50% das cotas vendidas. Estamos dando início a comer-
cialização do  Villagio Águas de São Pedro Thermas Flat 
(Águas de São Pedro/SP). Em janeiro do próximo ano, co-
mercializaremos o Panaquatira Beach Resort – Projeto de 
Fractional, primeiro resort cinco estrelas de São Luis (MA) 
totalmente comercializado em cotas. Estamos bem con-
victos do sucesso destes empreendimentos e entendemos 
que fractional é um modelo de negócio que tem tudo para 
crescer ainda mais nos próximos anos”, avalia Nardon.

Ele entende que a que a venda do fractional é muitas 

vezes mais fácil que a venda do timeshare. “Neste modelo 
vendemos um sonho ao cliente, uma possibilidade de via-
jar com a família, mas que depende da disponibilidade. Já 
no Fractional vendemos um bem palpável, no nosso caso 
com possibilidade de escriturar, é um patrimônio da famí-
lia, isso dá muita credibilidade na hora da venda”, desta-
ca Nardon dando uma boa dica para quem deseja entrar 
neste mercado. “Uma empresa que deseja atuar nessa área 
precisa entender que nesse segmento não cabe amadoris-
mo, pois basta um empreendimento não ser entregue no 
tempo hábil, ou o produto comercializado não ser adequa-
do à utilização, para construir uma imagem negativa de 
todo segmento no mercado imobiliário”.

Experiência internacional
A empresa RCI — Resorts Condominiums International 

é a principal administradora no Brasil de empreendimen-
tos que adotam o conceito fractional e utiliza sua experti-
se do exterior em administrar empreendimentos de luxo 
com a marca de luxo The Registry Collection. “No Brasil, 
o conceito de fractional foi desenvolvido com esta marca 
e a RCI Weeks. Atualmente temos afiliados os seguintes 
empreendimentos: Itacaré Paradise – Itacaré, Aguariva 
Privilège – Londrina, Quintas Private Residencias – Cos-
ta do Sauípe, Maluí Ilha do Sol – Londrina, Malai Manso 
– Cuiabá, Prime Jalim – Caldas Novas, Resort do Lago – 
Caldas Novas, Laguna Resort Residence– Caldas Novas, 
Tayayá – Ribeirão Claro, Salinas Park Resort – Salinópolis, 
Gramado Termas Resort – Gramado”, explica Maria Ca-
rolina Pinheiro, Diretora da RCI Brasil.

Ela se mostra com uma expectativa bem otimista em 
relação ao crescimento da empresa no Brasil nos próxi-
mos anos e explica: “Como o interesse do brasileiro por 
conhecer o Brasil tem crescido significativamente nos 
últimos anos, e podemos comprovar isso pela quantida-
de de viagens que nossos clientes associados  realizaram 
nos últimos anos e continuam viajando. Além do desejo 
inerente de todo brasileiro em possuir uma casa de férias. 
Analisamos como positivo o cenário desse modelo fractio-
nal para o futuro. Atualmente, em número de novos proje-
tos, ou seja, novas afiliações, o Fractional cresceu bastante, 
acompanhando o ritmo de novos viajantes associados. 
Com isso, acreditamos neste modelo principalmente em 
destinos turísticos no qual existe demanda para a segunda 
residência. Desta forma, é possível dizer que os brasileiros 
já conseguem incorporar a ideia de comprar semanas de 
uma casa de férias”, concluiu.

Maria Carolina Pinheiro: “Diante das oportunidades 

que o mercado de fractional apresenta no Brasil, 

a RCI tem muito a crescer ainda”
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W´Inn Hotels assume 
gestão do Hotel Alven (SC)

A administradora hoteleira W’Inn Hotels  as-
sumiu a gestão do Hotel Alven, localizado em 
Joinville (SC). O hotel foi reformulado recente-

mente e conta com duas torres, a Germânica e a 
Torre Crystal. O hotel possui 140 apartamentos 
que contam decoração original e completa gama 
de serviços. Os hóspedes também têm a sua dispo-
sição apartamentos tipo flat. 

De acordo com o Diretor de Operações e 
Desenvolvimento, Tharles Balen, “Somos uma 
empresa que administra o empreendimento de 
nossos clientes com foco no resultado e, conse-
quentemente, o retorno do investimento. Temos 
como princípio a essência da arte de servir bem 
com ética, dinamismo comercial, prestação de ser-
viços refinados e com qualidade”, explicou.

Rede Travel Inn chega a Mauá (SP) 
A Rede Travel Inn  inaugurou uma nova unidade 

na cidade de Mauá, no Grande ABC paulista. O Travel 
Inn Diamond Mauá possui 105 apartamentos totalmente 
equipados em três categorias: Diamante, Luxo e Superior. 
O edifício conta com Fitness Center, segurança 24 horas, 
recepção bilíngue 24 horas, room service, restaurante de 
cozinha contemporânea, estacionamento coberto, lavan-
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deria express, Internet Wi-Fi gratuita em todos os andares.
O Travel Inn Diamond Mauá disponibiliza um andar 

exclusivo à realização de eventos com vários tamanhos 
em salas articuladas, podendo se ajustar às necessidades 
de cada ocasião, capacidade para até 160 pessoas. O hotel 
possui equipe de profissionais que garantem serviços de 
alimentos e bebidas de alta qualidade, oferecendo possibi-
lidade de eventos com hospedagem e estacionamento.

O empresário Manuel Gama explicou que o Travel 
Inn Diamond Mauá foi concebido com base num estu-
do de mercado  que apontou necessidades do público 
que frequenta uma região de pólo petroquímico e de 
inúmeras indústrias de veículos. “Bem decorados e 
aconchegantes, com todos os serviços essenciais, os 
apartamentos e as áreas sociais logo conquistam os 
visitantes”, ressalta Manuel Gama.

CHA Hotéis inicia operação 
de hotel em Itapoá (SC)

A CHA - Cadeia de Hotéis Associados está ad-
ministrando um novo empreendimento no estado 

de Santa Catarina: trata-se do Itapoá Marina Hotel, 
situado no litoral norte catarinense. Esse é o nono es-
tabelecimento administrado pela rede. O hotel, locali-
zado em frente à Baía da Babitonga, possui completa 
estrutura e serviços hoteleiros. O Itapoá Marina Hotel 
conta com 15 apartamentos, alguns deles com sacada 
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de frente para o mar, cama box, televisão tela plana, 
frigobar e serviço de quarto. O empreendimento tam-
bém conta com estacionamento, sistema de monito-
ramento eletrônico e internet.

De acordo com o CEO da CHA, Geraldo Linzmeyer, 
“A CHA realizará o cadastramento da unidade nos di-
versos portais de viagens e turismo, colocando-a dispo-
nível no mercado de vendas digitais. Itapóa está loca-
lizada entre duas grandes cidades, Curitiba e Joinville, 
que podem ser considerados os principais polos emis-
sores para o empreendimento”, afirmou.

GJP Hotels & Resorts 
chega a região Norte do Brasil 

Dois novos hotéis entraram para o portfólio da 
GJP Hotels & Resorts que passou a administrar as 
unidades hoteleiras dos Hotéis Regente, localiza-
dos tanto capital paraense quanto em Paragominas, 
que fica no interior do estado, a 300 km de Belém. 
O Hotel Regente Belém, um dos mais tradicionais 
da cidade, fica bem no Centro de Belém, a cerca de 
10 quilômetros do Aeroporto Internacional de Val-
de-Cans. Indicado para turistas de lazer e hóspe-
des corporativos, o hotel tem, no total, 219 amplos 
apartamentos que incluem ar condicionado, cofres 
digitais individuais, mesas de trabalho, televisores 
de LCD e internet wi-fi grátis.

Já o Hotel Regente Paragominas, localizado no 
sudeste paraense, na cidade de Paragominas, é consi-
derado um hotel de negócios por estar situado numa 
região que vem se desenvolvendo nos últimos anos 
motivada pelo crescimento do agronegócio, indús-
tria da madeira e mineração, além de ser considerada 
uma referência nacional em desenvolvimento sus-
tentável. Com 112 apartamentos, o hotel conta com 
os mesmos atrativos do Regente Belém como centro 
de eventos, internet wi-fi gratuita, garagem privati-
va, café da manhã incluído na diária, além de itens 
de lazer como piscina, bar molhado, sauna e sala de 

ginástica. Na gastronomia, o empreendimento conta 
com o restaurante Cedro, que traz o melhor da cozi-
nha regional e internacional.

Pestana Hotel Group cria ação para 
aumentar reservas diretas

O Pestana Hotel Group anunciou o que está colo-
cando em prática para aumentar as reservas diretas 
através de seus canais próprios (site e central de reser-
vas). A rede está oferecendo diferentes vantagens aos 
seus clientes que envolvem tarifas exclusivas, wel-
come drinks, upgrade de categoria de apartamento, 
maior pontuação no programa de fidelidade (Pestana 
Priority Guest), oferta de mini-bar durante a estada, 
early check-in e late-check-out, entre outras.

Além disso, o grupo também investe em ações 
como o “Fique Mais e Pague Menos” e “Early 
Booking” (reserva antecipada), que oferecem 18% 
de desconto na reserva, além de produtos exclusi-
vos como noite de núpcias e lua-de-mel.

De acordo com Pedro Botelho (Foto), Direct 
Sales & Brand Reputation Manager no Brasil “o 
consumidor está cada vez mais sensível não só ao 
preço, mas também ao valor agregado da oferta, 
e é nesse contexto que o Pestana busca se diferen-
ciar, oferecendo vantagens competitivas e recom-
pensadoras aos hóspedes. Outro ponto importante 
é trabalhar com os nossos hóspedes frequentes e 
oferecer-lhes sempre as melhores vantagens”.

InterCity inaugura duas unidades 
no mês de agosto

A InterCity Hotels continua seu plano de ex-
pansão e colocou em operação duas unidades 
no último mês de agosto em cidades secundá-
rias que estão próximas a grande centros urba-
nos.  Lauro de Freitas - Cidade da região me-
tropolitana de Salvador, é a casa do Aeroporto 
Internacional da Bahia. O município é o tercei-
ro mais industrializado da Bahia, abrigando 
um polo de mais de 650 indústrias e sete mil 
empresas de diferentes segmentos. 

O InterCity Salvador Aeroporto (Perspectiva) 
está em uma posição estratégica, a apenas 5 
minutos do Aeroporto e faz parte do comple-
xo Aero Empresarial construído pela Graute 
Empreendimentos que reúne torre empresarial, 
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torre hoteleira e mall. São 187 apartamentos, res-
taurante, salas de reunião e fitness center. 

Já Águas Claras, ao lado de Brasília (DF), 
apresenta o título de maior canteiro de obras da 
América Latina. Isto somado ao olhar no mercado 
hoteleiro e à demanda crescente por um hotel na 
região incentivou a Intercity a abrir esta unidade 

na cidade. Situado em uma área valorizada, com 
fácil acesso ao Plano Piloto, o Intercity Premium 
Águas Claras faz parte do complexo multiuso LED 
– Life Essential Design – construído pela Odebrecht 
Realizações Imobiliárias. Integram o projeto um 
shopping aberto, duas torres comerciais, uma torre 
hoteleira e espaços livres para passear e relaxar. 
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Costa do Sauípe (BA) lança 
ferramenta Tour Virtual 360º

O resort Costa do Sauípe, situado em Mata de 
São João (BA), lançou a ferramenta Tour Virtual 
360º, onde o usuário tem a possibilidade de na-
vegar de forma interativa pelos espaços do com-
plexo. O cliente poderá conhecer de perto o local 
onde ficará hospedado, a praia, os restaurantes e 
a Vila Nova da Praia, centro de conveniência de 
Sauípe. O site do empreendimento foi reformu-
lado nesse ano, ganhando um novo layout com 
novas imagens e informações personalizadas 
de cada oferta. Para mais informações, acesse 
http://www.costadosauipe.com.br/tour360.

Mabu Thermas Grand Resort 
é eleito o resort do ano 
por revista estrangeira

O Mabu Thermas Grand Resort, empreendi-
mento localizado em Foz do Iguaçu (PR), foi es-

colhido como o “Resort do Ano” pela revista eu-
ropeia Luxury Travel Guide, uma das principais 
revistas sobre viagem e estilo de vida. A publicação 
disponibiliza aos leitores um olhar objetivo sobre 
destinos de férias, hotéis, spas, entretenimento, tec-
nologia e muito mais ao redor do mundo. O resort 
também entrou nesse ano para o “Hall da Fama” 
do site de viagens TripAdvisor – já que foi agracia-
do, pela quinta vez consecutiva, com o Certificado 
de Excelência do TripAdvisor.
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ABIH-AL realizou curso 
sobre Revenue Management

A ABIH/AL – Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis de Alagoas realizou nos dias 30 e 31 de ju-
lho, no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, uma 
consultoria voltada para seus associados. O curso 
Revenue Management & Distribuição Hoteleira – 
Como tornar seu hotel mais rentável, foi apresen-
tado por sua idealizadora, a Sócia Diretora da GO 
Consultoria, Gabriela Otto.

De acordo com Gabriela, “Em um mercado 
cada vez mais competitivo e de economia ins-
tável, implantar uma gestão de receitas consis-
tente faz a diferença. O curso teve o objetivo de 
ensinar como manter o hotel lucrativo a longo 
prazo”, explica Gabriela, que já tem mais de 20 
anos de experiência em Marketing, Formação 
de Pessoas, Vendas Estratégicas, Canais de 
Distribuição e Revenue Management.

Para o Presidente da ABIH-AL, Maurinho 
Vasconcelos, a qualificação deve ser constante, 

principalmente nesse momento vivido por todo 
país. “Alagoas é um destino incrível e com o 
crescimento do parque hoteleiro as capacitações 
se tornam mais importantes no atendimento das 
necessidades do setor”, conta.

Malai Manso Resort (MT) 
se associa à Resorts Brasil 

O Malai Manso Resort Iate Golfe Convention & Spa, 
empreendimento que está sendo construído na Chapada 
dos Guimarães (MT) e está previsto para inaugurar no iní-
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cio de 2016, anunciou que acaba de se associar à Resorts 
Brasil – Associação Brasileira de Resorts.

O diretor presidente da entidade, Daniel 
Guijarro, e o diretor executivo do resort, João 
Francisco, comemoraram a filiação do empre-
endimento à Resorts Brasil. O anúncio oficial da 
associação do resort foi realizado durante a feira 
Avirrp 2015, que aconteceu entre os dias 14 e 15 de 
agosto, em Ribeirão Preto (SP).

De acordo com João Francisco, a entrada do 
Malai Manso na Resorts Brasil é uma chancela 
de qualidade. “A associação cumpre um papel 
de referência, de credibilidade para o mercado. 
Estamos muito satisfeitos em inaugurar o empre-
endimento já com essa chancela”, afirma o exe-
cutivo, lembrando que a Resorts Brasil submete 
todos os candidatos a serem associados a uma 
matriz de certificação, rigorosa e bem abrangen-
te, que estabelece altos padrões de hospedagem 
para o empreendimento.

Na visão de João Bueno, diretor executivo da 

Resorts Brasil, o Malai Manso traz para a Resorts 
Brasil mais um leque de experiências ligado ao 
contato com a natureza, em uma das mais belas re-
giões do país. “É o primeiro resort do Mato Grosso 
a se associar, e a expectativa é que o mercado per-
ceba que a oferta dos resorts como destino se di-
versifica a cada dia. No início do ano, tivemos o 
ingresso do primeiro Resort fluvial na entidade, e 
agora temos o Malai Manso, que terá bangalôs à 
margem de um lago paradisíaco na Chapada. Sem 
dúvida, essa diversidade enriquece o conceito do 
produto resort no Brasil”, afirmou.

Laguna Resort Residence (GO) 
inaugura nova sala de vendas

O empreendimento Laguna Resort Residence, 
localizado em Caldas Novas (GO), inaugurou sua 
nova sala de vendas. A previsão é de que o novo 
espaço de comercialização da modalidade fractio-
nal duplique o número de atendimentos e ven-
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das efetivas. O empreendimento é afiliado a RCI 
- Resort Condominiums International.

A nova sala de vendas conta com 60 profissio-
nais e é liderada por Maximiliano Godoi como 
responsável pelo gerenciamento das vendas. 
Para Maria Carolina Pinheiro, diretora-geral da 
RCI no Brasil, “é um prazer testemunhar este 
processo de ampliação que reflete na confiança 
depositada nos serviços prestados pela RCI, ao 
longo de quase dois anos de parceria”.

De acordo com Sormani Neiva Moroni, 
Presidente do Grupo Soma, empresa responsá-
vel pelo controle, gestão e planejamento “Foram 
feitas análises e estudos completos sobre a possi-
bilidade de investimento em uma nova unidade. 
Todos os resultados apontaram números e con-
dições favoráveis. Tivemos apenas que aguardar 
o momento certo, mas já tínhamos em mente o 
que o novo empreendimento contemplaria, e na 
parte comercial, elaboramos um projeto especial 
para a nova sala”, afirmou.

Chá relaxante é novidade 
no Stream Palace Hotel

O Stream Palace Hotel, empreendimento loca-
lizado em Ribeirão Preto (SP), anunciou que está 
recepcionando suas hóspedes do andar feminino 
com um chá relaxante. De acordo com a Gerente 
do hotel, Rosemeire Zucolotto, a bebida é ofereci-
da como uma maneira especial de dar boas-vindas 
à todas as clientes que se hospedam no andar fe-
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minino, o qual possui uma série 
de serviços para as mulheres. 
“Buscamos sempre oferecer no-
vas alternativas de conforto e 
qualidade para nossos hóspedes. 
A reação das hóspedes tem sido 
muito positiva ao receber a sur-
presa”, afirmou.

ABIH-MG propõe 
criação de comissão de 
trabalho para o setor 
hoteleiro

A ABIH/MG – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Minas Gerais, se reuniu no dia 
11 de agosto com a Prefeitura de 
Belo Horizonte, com o objetivo de 
tratar assuntos do setor hoteleiro 
na capital mineira. Na ocasião fi-
cou instituída a criação de uma 
Comissão de Trabalho para deba-
ter os assuntos do setor hoteleiro.

A reunião contou com a parti-
cipação da presidente da ABIH/
MG, Patrícia Coutinho, acompa-
nhada de outros representantes 
desse segmento e do vereador 
Pablo César (Plabito), com o se-
cretário de Governo da Prefeitura, 
Vitor Valverde. O objetivo será 
somar esforços em busca de solu-
ções que possam dar fôlego para 
os hoteleiros de Belo Horizonte e 
tratar dos desdobramentos da Lei 
9.952 que incentivou a construção 
de novos empreendimentos na 
capital mineira.

Por conta dessa lei, a cidade 
sofre com a superoferta de leitos, 
e, segundo dados da entidade, a 
taxa média de ocupação que an-
tes girava em torno de 70% acu-
mulado/ano, hoje, está em torno 
de 30%. São 37 novos hotéis em 
operação, um aumento de 67% do 
número de leitos nos últimos dois 
anos, e mais 11 empreendimentos 

que estão com obras atrasadas.
De acordo com Patrícia 

Coutinho, é preciso somar esforços 
para que não haja o sucateamento 
da hotelaria em Belo Horizonte e 
para que os hotéis possam continu-
ar suas operações. “Queremos dis-
cutir a penalidade/multa aplicada 
aos hotéis que não foram abertos 
até 30 junho de 2014. Se hoje já vi-
venciamos essa crise, imagina com 
a abertura de outros 11 hotéis? O 
objetivo é avaliar uma possível 
mudança do objeto desses empre-
endimentos, associado a revisão da 
multa. Já para os hotéis que estão 
em operação, buscamos uma pos-
sível redução do prazo delimita-
do por lei de 10 anos para que os 
mesmos possam optar em deixar 
o ramo hoteleiro, lembrando que 
tanto a alteração do objeto como a 
redução do prazo de vinculação ao 
ramo hoteleiro estariam limitados a 
um determinado percentual de em-
preendimentos”, explicou.

A presidente da ABIH ainda 
destacou que uma isenção do ISS e 
do IPTU pelo prazo de 10 anos para 
os hotéis que não se enquadram na 
Lei 9.952/10, e a suspensão até 
2020 da construção de novas 
unidades seriam fundamentais 
para regular o setor. “Queremos 
uma solução para o grande de-
sequilíbrio na oferta e na deman-
da hoteleira da capital, o que tem 
provocado prejuízos a milhares de 
investidores e também a redução 
da mão de obra que impacta dire-
tamente na qualidade do serviço 
ofertado”, alertou Patrícia.

De acordo com Vitor Valverde,  
secretário de Governo da 
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Prefeitura de Belo Horizonte, em relação à multa 
prevista pela Lei 9.952, já houve uma redução de 
50% na mesma, para pagamento à vista e com a 
vinculação de 20 anos ao ramo de atividade ho-
teleira, além da possibilidade de parcelamento e 
180 meses com desconto de 20%. “É importante 
destacar que a Prefeitura criou a lei de incentivo, 
mas que não obrigou a construção desse número 
de empreendimentos. No entanto, entendemos a 
necessidade do setor tão importante para nossa 
economia e por isso iremos buscar soluções con-
juntas, por meio da instituição de uma Comissão 
de Trabalho, para atenuar a crise”, disse.

FOHB se reúne com 
ministro do Turismo para 
discutir assuntos do setor

A diretoria do FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, esteve recentemente em 
Brasília (DF), para discutir com o ministro do 
Turismo, Henrique Alves, e demais autoridades, 
sobre a agenda de competitividade das redes hote-
leira. Participaram da reunião, o senador Romero 
Jucá (PMDB/RR), o Deputado Alex Manente, 
presidente da Comissão de Turismo da Câmara 
dos Deputados (CTUR), e o Deputado Herculano 
Passos, presidente da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Turismo.

Na ocasião, Manuel Gama, presidente do FOHB, 
participou de uma audiência pública na CTUR para 
debater a expansão, os investimentos e os desafios 

encontrados pela hotelaria no Brasil. Nas duas reu-
niões, os executivos da entidade apresentaram aos 
presentes as principais demandas do setor para au-
mentar a competitividade do turismo brasileiro.

O estudo apresentado contava com 12 pon-
tos que o segmento hoteleiro considera essen-
cial para atrair mais hóspedes, tanto brasileiros 
quanto estrangeiros, e dar mais solidez ao setor, 
gerando mais empregos e consequente impacto 
positivo no PIB brasileiro. Os representantes do 
FOHB também pediram mais esforços do gover-
no para melhorar a educação, segurança e infra-
estrutura do País. De acordo com Gama, “Esses 
são pressupostos básicos para que o setor turísti-
co tenha mais competitividade”, explica.

Hotel Belmond Copacabana Palace 
conquista prêmio “Best of the Best”

O hotel Belmond Copacabana Palace, localiza-
do na capital fluminense, foi contemplado recente-
mente com o prêmio “Best of the Best”, concedido 
pela rede Virtuoso. O empreendimento recebeu a 
premiação na categoria “Most Innovative Guest 
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Experience”. A premiação aconteceu durante a 27ª 
edição da Virtuoso Travel Week, entre os dias 08 e 
13 de agosto, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Para o diretor regional de marketing e vendas 
do Belmond Copacabana Palace, Rodrigo Lovatti, 
“Receber um prêmio como esse, de uma das mais 
importantes consolidadoras de agências de via-
gens luxo do mundo é um reconhecimento muito 
importante para o hotel, ainda mais no mês em 
que o Copa celebra 92 anos. Sempre buscamos 
inovar e proporcionar uma experiência única a 
cada um dos nossos hóspedes. Essa é e sempre 
foi a nossa missão”, afirma.

De acordo com o vice-presidente sênior de 
Global Product Partnerships do Virtuoso, Albert 
Herrera, “O Virtuoso seleciona cuidadosamente há 
duas décadas as melhores propriedades do mundo 
para o seu programa Hotels & Resorts e, por isso, 
decidir quais devem receber o prêmio ‘Best of the 
Best’ é uma escolha muito difícil. Os vencedores do 
‘Best of the Best’ representam o mais alto padrão 
de excelência em sua categoria”.

Jatiúca Resort investe em novidades 
para atrair hóspedes

Localizado na capital alagoana, o Jatiúca Resort 

está anunciando uma série de novidades. Desde 
2013, o resort já investiu cerca de R$ 30 milhões em 
obras de ampliação, modernização e aperfeiçoa-
mento da infraestrutura, equipe e serviços.

De acordo com o diretor do hotel, Claudio 
Cordeiro, “Recentemente, fomos privilegiados 
com uma boa pontuação no ranking do portal de 
viagens Booking.com e isso comprova a satisfação 
e o reconhecimento do cliente de que estamos no 
caminho certo. Estamos implantando novas ativi-
dades e serviços que agreguem lazer e diversão 
para todas as idades, bem como espaços de relaxa-
mento que viabilizem o pleno desfrute das belezas 
naturais do litoral de Maceió, bem como os 62 mil 
m² de área verde do Jatiúca”, afirmou.

O resort conta com 96 apartamentos equipados 
com fechadura eletrônica que podem ser aciona-
das com pulseiras de identificação (mesmo sistema 
usado na Walt Disney), ar condicionado Split, TV 
de plasma, cama king size, internet wi-fi, telefone 
com discagem direta, secador de cabelo e cofre.

Recentemente o empreendimento renovou o 
Espaço Kids e o Clubinho do Jacaré, locais que ga-
nharam uma cara nova com ilustrações exclusivas 
criadas pelos artistas “Os Gêmeos”. Equipadas 
com várias atividades e atrações recreativas para 
os pequenos, o espaço está localizado próximo às 
quadras e o playground.

Em breve o resort deverá oferecer ativida-
des como Náutica na lagoa com passeios de 
barco e atividades como stand up e pedali-
nho; Exercícios de step, jump, alongamento, 
personal, tênis e arco e flecha; Área de relaxa-
mento exclusivo da marca com sauna, banho 
termal, massagens e tratamentos relaxantes; e 
Playground molhado dentro da área kids.

Na área gastronômica, o resort irá inaugurar em 
breve o novo Espaço gastronômico Lagoa da Anta 
que contará com um personal chef a disposição do 
cliente com uma vista única.

Hotel Renar oferece dia de hóspede 
aos colaboradores

O Hotel Renar, situado em Fraiburgo, em 
Santa Catarina, comemorou 34 anos no último 
mês de julho. Em celebração ao fato, os cola-
boradores terão um dia de hóspedes. A ideia 
de prestigiar os colaboradores está na linha de 
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evolução do hotel, considerando que funcioná-
rio satisfeito faz o trabalho bem feito.

A recepcionista Ana Paula afirma que está an-
siosa pela ação. “Estamos sempre vendendo as 
atrações, observando a felicidade dos turistas quan-
do chegam dos passeios turísticos, como Kaigang 
e Jagunbus. Vai ser bem divertido estar do outro 
lado” comenta. Os 34 anos de empresa serão come-
morados com passeios turísticos, coffee break, pa-
lestra e sorteios de brindes entre os colaboradores. 

Incortel forma corretores 
especialistas em hotelaria

Após três meses de capacitação, a Incortel, in-
corporadora da rede Best Western no Brasil, está 
formando corretores especialistas em hotelaria com 
o curso “The Best”. Cerca de 102 profissionais do 
mercado imobiliário participaram do treinamento 
com o objetivo de tornar a força de vendas ainda 
mais eficiente e especializada. 

Trata-se do primeiro curso com esse perfil a ser 
implantado no país e foi aplicado exclusivamente 
junto aos corretores da Brasil Brokers. “Estamos 
formando a segunda turma e o investimento em for-
mação profissional é fundamental para mantermos 
a produtividade, dar aos nossos clientes um trata-
mento de excelência, com riqueza de informações, 

transparência e 
previsões realis-
tas das vantagens 
em investir em 
hotelaria”, expli-
ca Cecília Zon, di-
retora da Incortel, 
representante e 
desenvolvedora 

exclusiva da Rede Best Western no Brasil.
Para Leda Cristina Brauer, aluna do curso, 

o treinamento foi uma oportunidade para apri-
morar técnicas. “Com o curso adquiri seguran-
ça para lidar com o mercado hoteleiro, já que 
para mim é um terreno novo, pois estou na cor-
retagem há dois anos. A Incortel veio para am-
pliar meus horizontes até mesmo para o lado 
pessoal”, avalia a corretora.

Durante o programa, que aconteceu no Rio de 
Janeiro, os participantes foram avaliados após a fi-
nalização de cada módulo do curso e só seguiam 
para o estágio seguinte aqueles que atingiam mé-
dia de 70% na avaliação. Durante o evento de 
encerramento do The Best, que aconteceu no dia 
6 de agosto, na capital Fluminense, o economista 
e jornalista George Vidor ministrou uma palestra 
sobre o cenário econômico brasileiro. Além disso, 
os corretores participantes do The Best, ganharam 
certificado e um button exclusivo.

Porto Seguro Praia Resort (BA) 
promove Escola de Circo

A Equipe de Lazer do Porto Seguro Praia 
Resort, situado em Porto Seguro (BA), promoveu 
uma nova atividade para seus hóspedes mirins. O 
hotel agora oferece uma Escola de Circo, onde os 
instrutores ensinam e exercitam com as crianças 
atividades do picadeiro, como malabares, monoci-
clo, perna de pau, slackline e cambalhotas. No final 
do dia, os pequenos apresentam o que aprenderam 
para os pais e demais hóspedes.

O coordenador de Lazer do resort, João Carlos 
dos Santos, que comanda um equipe de 10 pessoas, 
conta que os resultados têm sido os melhores pos-
síveis, com uma grande participação de adultos e 
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crianças. “A Escola de Circo é mais uma opção de 
entretenimento para nossos hóspedes e o interes-
sante é que envolve não apenas as crianças, mas 
também toda a família. É muita cor e alegria, bem 
no espírito infantil”, diz.

A programação de lazer é um dos grandes 
diferenciais do Porto Seguro Praia Resort, que 
traz ainda o “Show do Sílvio”, aos sábados, 
numa apresentação hilária de um cover do 
Sílvio Santos; peças infantis, filmes no deck da 
piscina, além do show de humor com a perso-
nagem Skeer, recheado de brincadeiras com os 
visitantes. “De meia em meia hora temos uma 
atividade diferente, com uma programação 
para todas as idades”, salienta o coordenador. 

A agenda esportiva diária vem com inúmeras 
opções, para ninguém ficar parado. São caminha-
das matinais, brincadeiras, jogos noturnos na qua-
dra de esportes, aulas de dança, circuito fitness, 
hidroginástica, futebol de areia, beach tênis, além 
de jogos e caminhadas na praia.

Associação Pousada Charmosa (PE) 
capacita hotéis em gastronomia

Para aprimorar as habilidades gastronômi-
cas dos profissionais das principais pousadas de 
Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE), a Associação 
Pousada Charmosa uniu-se ao Serviço de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa de Pernambuco (Sebrae-
PE) para promover um calendário de capacitações 
para os profissionais ligados à atividade.

Os mais recentes treinamentos, ocorridos em 

junho e julho, trataram sobre cardápio saudável 
e arrumação do café da manhã e boas práticas do 
manuseio de alimentos, que terá uma segunda edi-
ção de 14 a 25 de setembro. Para novembro, já está 
prevista também uma qualificação exclusiva para 
garçons, com dicas a respeito do uso criativo da 
cachaça. “Iniciativas como estas, além de agregar 
conhecimentos aos profissionais da hotelaria, aju-
dam a assegurar uma experiência ainda mais ines-
quecível aos viajantes”, ressalta Andreia Belaus, 
vice-presidente da entidade.

Mavsa Resort (SP) divulga novas 
classificações de UH’s

O Mavsa Resort Convention & Spa, localiza-
do na cidade de Cesário Lange, no interior de São 
Paulo, adotou novas classificações para suas uni-
dades habitacionais. As mudanças são uma forma 
de ajudar o hóspede no momento da escolha do 
apartamento, como informa a gerente comercial do 
Mavsa, Nilva Meirelles. 

Segundo ela, desta forma, ficou mais simples 
decidir qual apartamento se adapta melhor à cada 
necessidade, por exemplo, de acordo com o nú-
mero de pessoas na família, quantidade de diárias 
pretendidas e outros detalhes.

Com a nova nomenclatura, as categorias de apartamen-
tos passam de quatro (Superior, Luxo, Super Luxo e Suíte 
Mavsa) para oito: Categoria Superior Junior; Categoria 
Superior Master; Categoria Luxo; Chalés Temáticos Luxo; 
Chalé Provençal; Chalé Bali; Chalés Temáticos Master; 
Chalés na Beira do Lago; Datcha e Royale; Casa da Árvore 
(Bangalô); Suítes Master e Suíte Mavsa.
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Hotelaria se beneficia com 
integração ao Gestour eMarketplace

Menos de 10% dos meios de hospedagem 
do País disponibilizam comercialização online

A hotelaria nacional é um dos segmentos do tu-
rismo nacional que mais vem se beneficiando com 
a integração à plataforma Gestour eMarketplace. 
Levantamento recente aponta que menos de 10% 
dos meios de hospedagem nacionais disponibili-
zam comercialização online de seus produtos e ser-
viços. Embora grande parte dos empreendimen-
tos tenham portais na internet, poucos possuem 
recursos de e-commerce. Com isso, muitos meios 
de hospedagem ficam atrelados às regras estabele-
cidas pela OTAs — Online Travel Agencies e per-
dem parte de sua autonomia.

Para Vadis Luiz da Silva, cofundador e CEO 
da Gestour Brasil (Na foto ao lado de seu sócio, 
o ex-jogador de vôlei Giba), as vantagens de se 
juntar forças de diversos segmentos por meio de 
uma plataforma digital são inúmeras e impac-
tam com intensidade os empresários de meios de 
hospedagens. “Todos trabalhamos com o objeti-
vo de fazermos um Brasil com mais turismo. Se 
nos engajarmos nesse ideal, obteremos melhores 
resultados para nossos negócios e, como conse-
quência, atingiremos uma melhor posição para o 
turismo nacional”, afirma o CEO.

O aspecto democrático e a importância do eMa-
rketplace são ressaltados por Alexandre Sampaio, 
presidente da FBHA — Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação. “Os mecanismos 
desenvolvidos pela Gestour Brasil representam 
a pluralização e a democratização do projeto de 
vendas relacionadas ao turismo. E, sem dúvidas, 
os meios de hospedagem e estabelecimentos de 
gastronomia que aderirem estarão colocados em 
uma posição privilegiada em termos de competi-
tividade no país”, afirma Sampaio.

O eMarketplace, que é uma rede de negócios 
em rede desenvolvida nos moldes das já conhe-
cidas redes sociais, possui o mais avançado e efi-
caz modelo de promoção e vendas da atualidade 
no ambiente online. Concebido para satisfazer sob 
medida às reais necessidades e superar as expec-
tativas dos empreendedores do setor, permite am-

pliar as vendas de hospedagem, passeios, eventos, 
pacotes turísticos, serviços de assistência, consul-
toria e agenciamento de viagens. Uma vez integra-
do à plataforma, a custo zero, cada empreendedor 
cria, de forma autônoma, com facilidade e em tem-
po real, o seu próprio portal; passa a gerir, a pro-
mover, a distribuir e a comercializar com alcance 
global. Para mais informações, basta acessar o link: 
www.gestour.com.br/hospedagem.

Em virtude de sua potencialidade e da baixa 
adesão de alguns segmentos do turismo, Silva ex-
plica que o turismo nacional sofre um “apagão di-
gital”. “O eMarketplace permite que o País tenha 
uma estrutura tecnológica para que qualquer vare-
jista esteja presente e seja capaz de fazer negócios 
online. Assim, todos ganham: fornecedores, canais 
de vendas, consumidores e os desenvolvedores da 
plataforma. Com ela, podemos universalizar e de-
mocratizar um turismo com mais produtos na rede 
e em rede”, explica o fundador.

Bruno Omori, Presidente da ABIH-SP — 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São 
Paulo, destacou a facilidade de utilização da fer-
ramenta, que pode ser feita sem a necessidade de 
grandes conhecimentos tecnológicos, e pontuou a 
necessidade dos meios de hospedagem trabalharem 
em conjunto para o fortalecimento da plataforma. 
“O eMarketplace dá a oportunidade de qualquer 
meio de hospedagem, independentemente de seu 
porte, ter um portal próprio sem custo e com pos-
sibilidade de comercialização. O sistema é transpa-
rente. Quanto mais divulgarmos esta plataforma, 
maior o proveito para todos”, afirma Omori.
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Hotel Bourbon Curitiba conquista 
certificação EcoLíder do TripAdvisor

O Bourbon Curitiba Convention Hotel, empre-
endimento situado na capital paranaense, foi con-
templado recentemente com a certificação EcoLíder 
bronze, concedida pelo site de viagens TripAdvisor. 
O programa foi lançado para divulgar hotéis e pou-
sadas ecologicamente corretos e que adotam práti-
cas sustentáveis. Para conquistar a certificação, o 
Bourbon Curitiba inseriu em sua rotina itens como 
a medição e o registro periódico da utilização de 
energia; a reciclagem de resíduos como papel, vidro, 
plástico e papelão; e programas de reutilização de 
toalhas e roupas de cama. Ainda, pelo menos 50% 
das janelas do empreendimento têm características 
inteligentes; há um sistema de aquecimento e resfria-
mento geométrico, que ajuda a regular a temperatu-
ra do prédio, e mais de 90% das torneiras usam no 
máximo seis litros de água por minuto.

De acordo com Nilson Bernal, Gerente geral 
do hotel, “Receber uma qualificação como esta é 
muito importante para nós, porque dessa maneira 
mostramos a nossos hóspedes a preocupação que 
temos com o meio em que vivemos, e que respei-
tamos a natureza”, comentou.

Holiday Inn Parque Anhembi 
realizou jantar beneficente

Com o objetivo de contribuir com o projeto so-
cial Shelter In a Storm, iniciativa global da rede IHG 
– InterContinental Hotels Group, o hotel Holiday 
Inn Parque Anhembi, localizado na zona norte de 
São Paulo (SP), realizou no dia 22 de agosto o seu 
tradicional Jantar Dançante. O evento teve a inten-
ção de levantar fundos em ajuda às vítimas de ca-
tástrofes causadas pela natureza e pelo homem.

Em um jantar regado a música, os participantes 
tiveram a oportunidade de degustar alguns pratos 
elaborados pelo chef Luiz Barbosa, do restauran-
te Camauê, em um buffet composto por saladas, 
pratos quentes e sobremesas. O projeto Shelter In 
a Storm é uma parceria entre a rede IHG e a or-
ganização humanitária internacional CARE, que 
realiza doações a milhares de sobreviventes de de-
sastres ao redor do mundo.

De acordo com o gerente geral, Flávio Andrade, 
o hotel se preocupa em realizar ações de responsa-
bilidade social. “Todos os anos, nosso hotel apoia 
diferentes campanhas beneficentes, além de inves-
tir na arrecadação de alimentos e agasalhos para 
doações. Com isso, nos empenhamos em ajudar a 
quem mais precisa”, afirma.

Best Western Tarobá (PR) 
reaproveita água da chuva 
e economiza até 15%

Visando a economia de recursos naturais e 
o desenvolvimento sustentável, o Best Western 
Tarobá Hotel, situado em Foz do Iguaçu (PR), 
tomou diversas iniciativas. Além de promover a 
captação da água da chuva para ser utilizada nas 
descargas dos vasos sanitários, o hotel também 
faz uso de produtos biodegradáveis no setor da 
lavanderia, o uso de sacos de lixo biodegradáveis,  
Economizadores de energia em todos os quartos 
e Uso de lâmpadas LED, proporcionando maior 
economia de energia elétrica, dentre outras ações.

O hotel também conta com equipamentos Selo 
A Procel; Digitalização de todos os documentos 
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economizando o uso de papel; Uso de placas solares e tec-
nologias de aquecimento de água; Programa de reutiliza-
ção de toalhas e roupa de cama e ensino continuado sobre 
práticas renováveis e biodiversidade. Possui Certificação 3 
Estrelas pelo Ministério do Turismo e Inmetro, Certificação 
PAS – Programa Alimentos Seguros e está em processo 
de certificação ISO9001, ISO14001 e SA18000.

Com todas estas iniciativas, o Best Western Tarobá 
Hotel foi nomeado pelo TripAdvisor como EcoLíder 
nível prata. Este programa premia os hotéis e pousadas 
comprometidos com as práticas sustentáveis, facilitando 
a pesquisa e a reserva dos viajantes que procuram uma 
estadia com maior responsabilidade ambiental.  A capta-
ção de água da chuva é uma prática muito difundida em 
vários países, onde a tecnologia dos equipamentos, per-
mitiu a captação de água de boa qualidade de maneira 
simples e bastante efetiva em termos de custo-benefício. 
As medidas levaram o hotel a uma economia de 15%.

Hotel InterContinental São 
Paulo conquista selo prata no 
Programa GHG Protocol

O hotel InterContinental São Paulo, em-
preendimento localizado na capital paulista e 
pertencente ao grupo IHG – InterContinental 
Hotels Group, recebeu recentemente o selo 
prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, 
ferramenta que estimula de maneira voluntá-
ria a gestão de gases de efeito estufa (GEE) 
e a produção e publicação de inventários no 
nível organizacional.

O programa é resultado da parceria en-
tre a FGV – Fundação Getúlio Vargas e o 
WRI – World Resources Institute, e contou 
com o apoio do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), do Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
e do Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).

De acordo com Francisco Garcia, Gerente ge-
ral do hotel, “O relato público de nossas emissões 
vai de encontro à estratégia da IHG de reduzir 
em 12% as emissões por apartamento ocupado 
de seus hotéis. Identificando as nossas fontes de 
emissão através do inventário, podemos trabalhar 
em um plano de ação para reduzi-las”, ressaltou.

Os inventários certificados nas categorias 
ouro, prata e bronze pelo GHG Protocol são 
postados no Registro Público de Emissões (re-
gistropublicodeemissoes.com.br), plataforma 
digital criada pelo Programa Brasileiro para 
divulgar os trabalhos concluídos com sucesso 
para a edição 2016 (com referência a 2015).
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Tauá Hotel & Convention Atibaia 
tem novo Chef de Cozinha

O Tauá Hotel & Convention Atibaia, empre-
endimento localizado em cidade homônima, 
anunciou a contratação de Wagner Cabanãs para 
o cargo de novo chef de cozinha do empreendi-
mento. O profissional tem mais de 20 anos de ex-
periência e tem como missão implementar novo 
sabor ao cardápio do restaurante. Iniciando sua 
carreira no Othon Salvador, o chef passou por 
outros hotéis da rede, e também atuou na rede 
Blue Tree Hotels, Paradise Golf & Lake Resort 
o Casa Grande Hotel. Sua carreira também adi-
ciona experiência na hotelaria europeia, onde 
atuou na Espanha e em Portugal.

Cabanãs é formado em administração de em-
presas e gastronomia, chega ao resort de Atibaia 
para chancelar sua marca à nova fase de amplia-
ção e profissionalização da cozinha. 

Hotel Plaza Inn Paineiras (GO) 
anuncia novos colaboradores

O Hotel Plaza Inn Paineiras, localizado em 
Goiânia (GO) e pertencente à rede Allia Hotels, 

apresentou re-
centemente dois 
novos colabo-
radores que es-
tão ocupando a 
gerência geral e 
a coordenação 
de Alimentos e 
Bebidas do em-
preendimento. O 
goiano Roberto 
Alves da Silva, de 
34 anos, assumiu 
no mês de Junho 
o cargo de geren-
te geral do hotel. 
O profissional é formado em Administração 
de Empresas e acumula passagens por re-
nomadas redes hoteleiras como a Atlântica 
Hotels International e a Meliã Hotels. Alves 
iniciou sua carreira no Almoxarifado de um 
dos hotéis, ocupando várias funções até che-
gar ao posto de Gerente Geral.

Já para o cargo de Coordenador de A&B, o hotel 
apresenta Elves Nascimento Mendes, de 28 anos. 
O profissional é natural de São Luis (MA), saiu de 
sua terra natal e passou por Belém do Pará (PA) e 
hoje está em Goiânia-GO. O profissional trabalhou 
como Cozinheiro e Chef em motéis e hotéis como 
o Grand São Luis Hotel e Eros Motel.

Radisson Hotel de Porto Alegre
tem novo gerente geral

O Radisson Hotel de Porto Alegre, localiza-
do na capital gaúcha, está apresentando Igor 
Camaratta como seu novo gerente geral. O pro-
fissional conta com 15 anos de experiência no 
mercado hoteleiro e estava à frente do Radisson 
Vila Olímpia, na capital paulista.

Camaratta é formado em Gestão empresarial, 
com especialização em administração estraté-
gica. O executivo está na rede Atlantica Hotels 
International desde 2005, tendo ocupado diversos 
cargos, como controller, gerente de serviços e ope-
rações e gerente geral. Igor possui experiência em 
diversas categorias de empreendimentos, incluin-
do bandeiras de categoria econômica, midclass, 
superior e luxo e já esteve à frente de hotéis como 
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Filho e Pós graduada em Gestão Empresarial. É 
a primeira vez que atuam no ramo de hotelaria. 
Antes, tanto Shirlei quanto Luciana fizeram parte 
do Grupo TAC (Toque a campanhia).

Wyndham anuncia novo executivo 
na área de Operações

O Wyndham Hotel Group anunciou Eduardo 
Cruz del Río como seu novo Vice-presidente de 
Operações para América Latina e Caribe. O pro-
fissional se reportará diretamente a Paulo Pena, 
presidente e diretor-geral da Wyndham Hotel 
Group, e estará baseado na sede da companhia em 
Parsippany, New Jersey.

Cruz del Río soma quase 30 anos de experiên-
cia no mercado hoteleiro e será responsável pelas 
operações dos hotéis da rede na América Latina e 
no Caribe em geral, a fim de manter, dar suporte e 
otimizar as relações com os empresários da região, 
bem como elevar o sistema de contribuição, de-
sempenho das receitas, qualidade, excelência ope-
racional,  participação de marca e retenção. Além 
disso, o profissional irá liderar a integração e ges-
tão das franquias na região, treinamentos, terceiri-
zação, cobrança, desenho e equipe de construção.

Samba Hotéis contrata publicitário 
para gestão das três marcas

Com o intuito de manter-se em renovação, 
a Samba Hotéis acaba de contratar o conhecido 
publicitário mineiro Fred Carvalho para gerir as 

Comfort Porto Alegre, Quality Hotel Fortaleza e 
Radisson Vila Olímpia em São Paulo, além de ter 
passagens por outras grandes redes hoteleiras 
como Blue Tree Hotels e Meliã Hotels.

Brisa Barra Hotel 
(RJ) anuncia novas 
executivas

Dando continuidade aos in-
vestimentos em equipe, o Brisa 
Barra Hotel, empreendimen-
to localizado na capital flumi-
nense, anunciou recentemente 
a contratação de duas novas 
profissionais. Assumindo a 
Gerência de Manutenção está 
Luciana Nunes, e no departa-
mento de Recursos Humanos 
estará Shirley Melo, que assu-
mirá a coordenação do setor.

Shirley Melo é for-
mada em Recursos 
Humanos e tem pós-
graduação em Gestão 
Empresarial pela 
Universidade Estácio 
de Sá.  Já Luciana 
Nunes é formada em 
Administração pela 
Universidade Gama 
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marcas Samba VIVA!, 
Samba e Bossa Nova. 
Fred Carvalho, além de 
publicitário é fotógrafo, 
cinegrafista, designer e 
produtor gráfico, ilus-
trador, diretor de vídeo 
e analista de mídias so-
ciais. Desde o início de 
sua carreira esteve en-
volvido no meio cultu-
ral e artístico mineiro, 
gravando óperas e con-

certos no Palácio das Artes, Teatro Usicultura em 
Ipatinga-MG dentre outros.

Promenade contrata executivo 
de contas em São Paulo 

Como parte da reformulação da área comercial 
e do reposicionamento da rede perante o merca-
do, a Promenade Hotéis contratou o executivo 
de contas, Plínio Passini para São Paulo. A nova 
contratação tem foco no fortalecimento da equipe 
de vendas e na integração entre as praças. Passini 
tem passagem por importantes redes hoteleiras, 
como IHG, Accor, Transamérica e hotéis como 
Boulevard de Santos, Pousada Tabatinga e o Sables 
de Guarulhos. Ele destaca que sua chegada visa 
aumentar a visibilidade e a captação de negócios 
para a Rede Promenade provenientes da cidade de 
São Paulo e ser a melhor opção de hospedagem, 
além de fortalecer o contato direto com os clientes.

Novo chefe no 
hotel Pullman 
Vila Olímpia

O hotel Pullman Vila 
Olímpia, em São Paulo, 
anuncia novidades em 
sua cozinha. O uruguaio 
da cidade de Colonia, 
Fabián Ruiz García, é 
o novo Chef executivo 
do HUB Food Art Lounge do hotel. Formado em 
Gastronomia e Alta cozinha, comandará uma equi-
pe de 45 colaboradores do restaurante. Com 16 anos 
na bagagem e especialista em cozinha contemporâ-
nea, Fabian já passou por cozinhas internacionais 
como do Sofitel Montevideo (Uruguai), o que trouxe 
ao seu tempero influências do mundo todo. As culi-
nárias oriental e peruana têm forte presença em seus 
menus. Para o HUB, pretende trazer novidades como 
o strogonoff de mariscos, causa de atum (uma receita 
peruana) e abacate com redução de Campari.

Bourbon Cascavel tem 
novo gerente geral

O empreendimento localizado no Norte do 
Paraná, conta com novo Gerente Geral. Com mais 
de 10 anos de experiência em hospitalidade, Caio 
Cardoso já atuou nas mais diversas funções dentro 
de hotéis, sendo a primeira experiência no Bourbon 
Alphaville Business Hotel, em 2006. Anos mais tar-
de, na Royal Caribbean Cruise Lines, em Miami/
EUA, ele pode agregar a seu currículo outros co-
nhecimentos na ge-
rência de equipes. 
Voltando ao Brasil, 
passou pela Rede 
Accor em São Paulo 
e novamente pelo 
Bourbon Alphaville, 
onde permaneceu 
como supervisor de 
recepção durante 
três anos, até assu-
mir, agora, a uni-
dade de Cascavel, 
da Rede Bourbon 
Hotéis & Resorts. 
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A Desbravador apresenta 
o novo Reservas Online

A Desbravador, uma das tradicionais empresas 
fornecedoras de soluções em software para a hote-
laria nacional, possui uma série de soluções para 
atender desde pequenos estabelecimentos a gran-
des redes. São soluções completas que auxiliam 
os gestores dos setores hoteleiro, gastronômico e 
postos de combustíveis, a não apenas automatizar 
processos manuais ou rotinas tradicionais, mas 
sim, transformar dados em informações relevantes 
para uma administração de resultados. 

Atenta as necessidades do mercado hotelei-
ro, a empresa está apresentando o Desbravador 
Reservas Online, uma solução para reservas via 
internet. O produto passou recentemente por uma 
atualização de layout e mostra-se muito mais prá-
tico e funcional. A nova interface facilita o cadas-
tro e agiliza o processo de hospedagem, além de 
permitir a personalização de temas e cores. A nova 
versão é 100% compatível com dispositivos mó-
veis, pois é responsiva, e possui acesso integrado 
com Google+®. Outra melhoria implementada é 
a possibilidade de informar as características dos 
apartamentos por meio de ícones, o que facilita a 
compreensão por parte do cliente.

A solução contempla todos os controles ne-
cessários para o setor de reservas, além de ofe-
recer maior comodidade, agilidade e segurança 
nas cobranças antecipadas. Através da integra-

ção com os produtos Desbravador 4.1, 3.1, Light 
3 e Easy Special, atualiza em tempo real, tari-
fas, disponibilidade e reservas efetuadas. Com o 
Revenue Management (RM) as tarifas são ofere-
cidas ao cliente de acordo com variantes como: 
ocupação, quantidade de dias que faltam para o 
check-in, quantidades de apartamentos e noites. 
O funcionamento do produto é simples: o hotel 
coloca no seu site um botão (link) onde o hós-
pede fará sua reserva e pagará antecipadamente 
de forma total ou parcial, de acordo com a polí-
tica do estabelecimento. O pagamento pode ser 
efetuado com cartão ou boleto bancário.

Com o produto Channel Management, o PMS 
Desbravador integra com os principais canais 
de vendas online e possibilita ao hotel enviar a 
disponibilidade e receber automaticamente re-
servas e confirmações, sincronizando de forma 
direta. A administração de todos os canais e ta-
rifas é feita em um único local, o que facilita o 
departamento de reservas do hotel. 

Além do novo Reservas Online, a Desbravador 
está desenvolvendo um produto que une as funcio-
nalidades do Desbravador Light com a praticida-
de da web, tendo como foco os hotéis de pequeno 
e médio porte. O produto está sendo desenvolvi-
do em linguagem de programação JavaTM, com 
acesso 100% web. Com um design moderno e fun-
cional, busca facilitar o processo de gerência hote-
leira, permitindo a realização das atividades não 
apenas nas estações de trabalho, mas também dis-
positivos móveis, como notebooks, smartphones e 
tablets. O projeto está em andamento.

apenas nas estações de trabalho, mas também dis-
positivos móveis, como notebooks, smartphones e 
tablets. O projeto está em andamento.
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Netter apresenta soluções 100% 
brasileiras em lavadoras de louças 

A Netter Industrial Comercial possui 24 anos de atu-
ação no mercado e tem se destacado como um dos tradi-
cionais desenvolvedores e fabricantes de equipamentos 
de higienização e termo-desinfecção profissionais para 
louças e utensílios no Brasil. Sua linha de lavadoras de 
louças conta com 20 modelos para complementar todo 
o processo da segurança alimentar, nos mais diversos 
segmentos do setor das cozinhas profissionais tais como 
hotelaria, gastronomia, fast food, hospitais, padarias, 
catering e alimentação coletiva. Já na área industrial, o 
departamento de engenharia da empresa tem atuado 
em soluções para processos de lavagem, que integram 
o processo de produção na indústria em geral, biotérios, 
laboratórios e indústria alimentícia. 

A Netter destaca-se pela expertise em oferecer 
ao mercado máquinas de elevada eficiência de la-
vagem, baixo impacto e custo de manutenção, por 
se tratar de componentes 100% nacionais, com real 
robustez e resistência às mais severas condições de 
operação, garantindo qualidade operacional e vida 
útil do equipamento, permitindo a melhor relação 
custo/benefício e payback do mercado. 

Toda a linha oferecida ao mercado atende aos 
mais exigentes padrões de segurança, qualidade 
e dimensionamento de componentes, contando 
com o selo INMETRO (Portaria 371) nos modelos 
aplicáveis dessa norma.

 Atualmente a empresa se encontra em plena 
fase de reestruturação comercial e de realinha-
mento de sua política comercial, estratégia de 
mercado e rede de distribuidores inserindo-se 
nessa fase também uma readequação de sua 
linha de lavadoras. Em razão destas ações, a 
Netter não participa da Equipotel 2015.

Fit 4 lança produto inovador de 
corrida com zero impacto 
da Octane Fitness

Depois de uma longa pesquisa sobre a biome-
cânica da corrida, análises de articulações e ativa-
ção muscular, a Octane Fitness criou uma fórmula 
para replicar o movimento natural de corrida com 
zero de impacto. O Zero Runner é um produto 
que está sendo apresentada ao mercado pela em-
presa FIT 4 e que permite correr com a sensação 
natural e todos os benefícios de um treino ao ar 
livre, mas sem o impacto e o estresse no corpo.

O simulador de corrida oferece ao usuário 
movimentos idênticos ao de uma corrida nor-
mal, e pode complementá-la. O projeto patente-
ado das pernas biônicas permite que o usuário 
replique o seu próprio movimento de corrida. 
As engenhosas articulações de quadril e joe-
lho do Zero Runner facilitam este movimento 
personalizado e a passada natural exatamente 
como se a pessoa estivesse correndo ao ar livre. 
O comprimento de passada dinâmi-
co vai até 147 cm (58”).

As dimensões do equipamen-
to (Comprimento x Largura x 
Altura) são de 97cm x 160cm, 
é equipado com a tecnolo-
gia sem fio de frequência 
cardíaca para Polar, 
ANT+ e Bluetooth; 
ou permite posi-
cionar as mãos 
sobre os senso-
res digitais nas 
barras de apoio. 
O Painel possui 
Display LCD 
em Posição 
Anatômica. O 
Zero Runner 
pesa 89kg e su-
porta por usu-
ário 136kg é 
voltado para 
a c a d e m i a s 
e Fitness 
Centers de 
hotéis.
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Adit Share 2015 reuniu 230 
profissionais no encontro 
em Campinas (SP)

Em sua terceira edição, o evento 
promovido pela Adit Brasil debateu 
diversos temas que envolveram 
economia, tendências e normas 
jurídicas para timeshare e fractional

Entre os dias 13 e 15 de agosto, foi realizado 
no Royal Palm Plaza Resort, em Campinas (SP), a 
terceira edição do Adit Share, evento promovido 
pela Adit Brasil – Associação do Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do Brasil. O seminário é vol-
tado para profissionais que atuam no setor imobi-
liário, turístico e hoteleiro em propriedade com-
partilhada, e contou com a Revista Hotéis como 
Media Partner do evento que foi coberto no site e 
mídias sociais em tempo real.

Para Felipe Cavalcante, Presidente da ADIT 

Brasil, a indústria de timeshare é muito jovem, mas 
tem muito para crescer. “Todos nós somos parte 
deste desenvolvimento. Não podemos deixar cair 
na mão de aventureiros e precisamos assumir esta 
responsabilidade. Nosso objetivo é que quem entre 
neste negócio, diminua seus erros na implantação 
com as informações compartilhadas neste evento. 
A ADIT tem três pilares: difundir conhecimento, 
network e gerar business”, aponta o Presidente 
da entidade. Cavalcante também destacou as ino-
vações da terceira edição e a importância do spe-
ed network, momento de relacionamento rápido 
ocorrido pela primeira vez no Adit Share 2015.

Eduardo Carvalho, Gerente executivo 
da ADIT Brasil, declarou que este é um dos 
eventos mais esperados pela entidade devido 
a sua importância e aderência, este ano com 
230 inscritos. Como novidades, Eduardo apre-
sentou nova turma do curso de Loteamentos e 
Comunidades Planejadas, que acontecerá em 
Florianópolis, em setembro, e o novo curso de 
timeshare, que acontecerá nos dias 10 e 11 de 

As salas onde aconteceram os debates ficaram lotadas
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setembro no Beach Park, em Aquiraz (CE).
O encontro debateu diversos temas, e dentre 

eles, destacaram-se os estudos de cases, com a 
participação da rede mineira Tauá Hotéis, Grupo 
Royal Palm Resorts e Resort Costa do Sauípe (BA), 
contando com a análise de Clóvis Meloque, da 
CLM Consultoria e mediação de Maria Carolina 
Pinheiro, Diretora da RCI Brasil. Outro importan-
te debate abordou as inovações do mercado de ti-
meshare e fractional, que contou com a presença 
do Prefeito da cidade de Olímpia (SP), Eugênio 
Zuliani, que compartilhou os resultados do turis-
mo no município e a demanda hoteleira que tem 
sido levantada na cidade.

A base jurídica para fractional continua sendo 
um tema importantíssimo para o evento, já que 
esclarece dúvidas dos participantes em relação 
à viabilidade de projetos, arcabouço legal para 
implantação e operação de empreendimentos no 
modelo timeshare, entre outros. Participaram 
do debate jurídico nesta edição os advogados 
Marcelo Terra, Alfredo Gomes e Márcia Rezeke, 
que comentaram sobre os impactos da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) e ajustes ne-

cessários à uma implantação segura.
Não deixando de lado a parte de inteligência de 

negócios e marketing aplicado ao mercado hote-
leiro e principalmente de timeshare e fractional, o 
Adit Share levou os especialistas Rodrigo de Souza 
do Grupo RMex, Danilo Samezima da WAM 
Negócios e Armando Ramirez, da RCI Brasil para 
falar sobre “Business Intelligence”. Os painelistas 
falaram da importância da informação na captação 
de clientes, e também no pós-venda, citando ain-
da o Revenue Management como o processo ideal 
para finalização do negócio. Além disso, o consul-
tor Fernando Rodrigues da empresa CLM, que par-
ticipou do painel, apontou o público jovem como 
um dos principais focos do Business Intelligence. 

O evento foi finalizado com debates sobre os 
parques temáticos sob propriedade compartilha-
da e suas possibilidades, que contou com a pre-
sença de nomes como o Diretor do Grupo Ferrasa 
Newton Ferrata, e Alain Baldacci, Diretor do Wet’n 
Wild. O último painel apresentou as opções e opor-
tunidades que empreendimentos de pequeno e 
médio portes podem garantir ao adotar o modelo 
de timeshare em seus empreendimentos.

A palestra que debateu a base jurídica para o fractional no Brasil foi uma das mais concorridas do evento 
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II Encontro de Concierges e 
Recepcionistas aconteceu com 
sucesso em Belo Horizonte

O MinasCentro, espaço de eventos situado no 
Centro da capital mineira, recebeu no dia 31 de ju-
lho o II Encontro de Concierges e Recepcionistas que 
teve  promoção da FBHA — Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação em parceria com a Les 
Clefs d’Or — Associação Brasileira de Concierges 
e com o apoio da Belotur e do Belo Horizonte 
Convention & Visitors Bureau.  O Encontro foi des-
tinado aos profissionais da hotelaria e do trade em 
geral com o objetivo da estruturação de uma meto-
dologia de trabalho em rede para uma adequada e 
competente recepção aos turistas internacionais e na-
cionais. O foco também foi de organizar e aumentar 
a eficiência nos processos de atendimento ao turista, 
conhecendo suas necessidades básicas, um pouco de 
sua cultura, oferecendo atrativos conforme seu perfil 
turístico e interesse na visita a Minas Gerais e espe-
cialmente Belo Horizonte.

De acordo com Alexandre Sampaio, Presidente 
da FBHA, os profissionais da área de concierges 
possuem um papel fundamental na hotelaria. 
“Eles são fundamentais para fomentar a indústria 
turística, pois possuem papel de difusão e agregam 
a cadeia do turismo, ao indicar restaurantes, casas 
noturnas, táxis e pontos turísticos. Devemos valo-
rizar estes profissionais com tecnologia, informa-
ção e conteúdo para que ele possa cativar o hóspe-
de para que ele volte ao destino. A FBHA tem esta 

meta e promove eventos para outros destinos para 
desenvolver o setor”, destacou Sampaio.

A Diretora Lídia Andrade, que trabalha no ho-
tel Ouro Minas, destacou que a profissão de con-
cierge remota na antiguidade e a tradução do nome 
é “escravo camarada” e ele que se ocupava de ser 
o anfitrião das casas ou dos castelos e procurava 
realizava os desejos. “Concierge é o elo entre o hós-
pede e o hotel, pois ele fala dos atrativos da cidade 
e o que ela tem de bom para oferecer, assim como 
satisfazer os pedidos mais esdrúxulos, além do 
concierge funcionar como uma espécie de um con-
selheiro. Hoje este profissional é muito disputado e 
está presente em vários segmentos, como shoping 
centers, cartões de crédito, condomínios, enfatizou 
Lídia que ainda destacou a atuação da Associação 
das Concierges no Brasil e no mundo sendo quase 
quatro mil profissionais. 

Houve uma série de palestras e debates no even-
to, como de eficiência operacional com o Consultor 
Daniel Miranda do Instituto de Hospitalidade 
Monteiro Drummond. Outra palestra que chamou 
bastante atenção foi a importância da Gastronomia 
para o crescimento do turismo ministrada pelo 
idelizador do projeto Comida de Boteco de Belo 
Horizonte, Eduardo Maia.  Ele reforçou sua tese 
que gastronomia é um patrimônio cultural e a se-
gunda forma de expressão de um povo. E citou 
exemplos típicos de valorização como cachaça de 
jaboticaba, o torresmo, rabada, assim como ele des-
tacou algumas espécies nativas domesticadas que 
hoje se se incorporou a gastronomia mineira.

 Renomados profissionais da área de hotelaria e do trade em geral participaram do evento 
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Representantes brasileiros integram 
agenda da 3ª edição do fórum 
mais importante do setor, voltado 
exclusivamente para o mercado 
latino-americano 

Terra à vista! A curta frase anunciada pelo gajeiro 
posicionado na gávea, o ponto mais elevado na em-
barcação, era sinal de que o navio se aproximava de 
terra firme. E assim, franceses, espanhóis, holandeses 
e portugueses que se lançaram ao mar em busca de 
novas riquezas cruzaram o Oceano Atlântico e che-
garam ao litoral do que mais tarde viria a se tornar o 
continente latino-americano. Por aqui se instalaram, 
desbravaram montanhas, campos, rios e logo des-
cobriram que a região oferecia mais do que pedras 
preciosas e condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento do trabalho agrícola.

Hoje, anos após a chegada dos primeiros coloniza-
dores nos países que compõem a América Latina, que 
se estende do México, passando América Central, ilhas 
caribenhas até chegar à Argentina, o turismo se conso-
lidou como um dos principais setores econômicos, ge-
rando centenas de empregos diretos e indiretos.

E o surgimento do LASOS – The Latin Shared 
Ownership Summit, considerado o fórum mais 
importante da indústria de propriedade de férias 
voltado para o mercado latino-americano, apre-
senta as histórias de descobertas bem sucedidas e o 
esforço empreendido por aqueles que acreditaram 
no conceito, desbravaram novas oportunidades e 
seguem inovando no disputado segmento de turis-
mo da propriedade compartilhada. 

Nesta 3ª edição, entre os dias 20 e 23 de outubro, 
no Hard Rock Hotel Cancun, no México, empresá-

LASOS 2015 desembarca no México e 
apresenta novidades da indústria de 
propriedade compartilhada de férias 

Maria Carolina Pinheiro*
rios hoteleiros, investidores, diretores e executivos 
irão trocar experiências por meio de debates e pai-
néis que visam apresentar novas ideias e tendên-
cias para o setor de propriedade compartilhada. 
Com vasta experiência em organização de eventos 
internacionais, a RCI, será a responsável pelo ter-
ceiro ano consecutivo do LASOS, tendo Ricardo 
Montaudon, presidente da empresa na América 
Latina, como um dos palestrantes confirmados. A 
grande novidade deste ano é que o evento oferece-
rá a oportunidade das visitas técnicas a cinco em-
preendimentos localizados em Cancun. 

Por fim, o LASOS é uma oportunidade única 
para que os representantes brasileiros estejam em 
contato direto com experientes players e ampliem 
seus conhecimentos sobre estratégias que podem 
ser traduzidas e aplicadas em nosso mercado e, as-
sim, contribuir significativamente para expansão 
da indústria de propriedades de férias no país.

*Maria Carolina Pinheiro é Diretora Geral da RCI Brasil
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Colchão ecológico
A linha Hotel Collection Fire Retardant da Castor 

tem grande aceitação no setor hoteleiro, pois conta 
com tecido Fire Retardant, que possui Tratamento 
retardador de chamas. Diferente de produtos simi-
lares, este tratamento é totalmente ecológico e não-
tóxico. A linha possui versões com molas Pocket, 
molas Bonnel, e espuma D33. Além dos acessórios 
Topper Elastic e Topper Skirt, um topper extra de es-
puma revestido com o mesmo tecido retardador de 
chamas, proporcionando um conforto extra para o 
colchão. Contato – www.colchaocastor.com.br 

Nova linha de lavadora e secadora
A Electrolux está apresentando ao mercado 

sua nova linha de lavadora e secadora myPRO. O 
produto é ideal para pequenas pousadas, hostels, 
salões de beleza, pet shops, academias, clubes, res-
taurantes. A lavadora chega ao Brasil através da 
Divisão de Lavanderia Profissional da Electrolux 
do Brasil, a qual oferece equipamentos sob medida 
para atender a esse mercado, onde máquinas do-
mésticas são incapazes de suprir as necessidades 
das empresas, com programas longos, alto con-
sumo de energia e água e resultados de lavagem 
inadequados. Em comparação às máquinas do-
mésticas convencionais, as lavadoras da linha my-
PRO possuem três vezes mais de vida útil graças 

à construção mais durável 
com componentes profis-
sionais; os ciclos das lava-
doras são 50% mais rápi-
dos, a partir de programas 
profissionais; melhores 
resultados de lavagem 
são alcançados com o ces-
to SpeedCare Electrolux; 
além de um baixo consu-
mo de energia graças à 
Classificação de Eficiência 
Energética A+++ das la-
vadoras. Contato. www.
electrolux.com.br 

Linha de utensílios com melamina
A Schipper & Thompson disponibiliza ao mer-

cado, a linha de utensílios com melamina, uma 
resina termo-sintética descoberta em 1937 e cujo 
produto final poderia ser comparado a uma com-
binação hipotética entre porcelana e baquelite. A 
sua utilização na gastronomia é aprovada pelo 
NSF nos Estados unidos com amplo uso também 
na Europa e no Brasil. Resistem a temperaturas 
de -18ºC a 100ºC e à máquina de lavar louças. 
Impróprias para uso em microondas e fornos con-
vencionais e não deve ser alvejada com água sanitá-
ria. Os principais benefícios da melamina são: super 
resistente a quebra, empilhável na maior parte dos 
modelos, reciclável, aparência de porcelana, cores 
variadas e deal para alimentos frios ou quentes até 
70°C. Contato – www.stonline.com.br 

Colchão charmoso e resistente 
A Americanflex está lançando ao mercado, o 

colchão balance que visa facilitar a acomodação de 
hóspedes em pousadas, pequenos, médios ou gran-
des hotéis. Fabricado com molas ensacadas, ou seja, 
costuradas individualmente, garante durabilidade 
e resistência, além de apresentar resultado ime-
diato na adaptação ao formato do corpo. Outras 
diferença é a borda lateral em espuma, que propor-
ciona um aumento do suporte nos cantos do colchão. 
Um dos destaques da peça é a espuma Hiper AMX, de-
senvolvida para agregar alto conforto ao pillow e ofe-
recer noites de sono ininterrupto. Seu sistema oferece 
uma sensação de frescor ao toque e baixa d e f o r -
mação. O conjunto Balance disponi-
biliza ainda um box resistente 
e charmoso, para que 
as pessoas sintam-
se verdadeira-
mente em casa. 
Contato – www.
americanflex.
com.br 
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