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“A Revista Hotéis é referência no mercado 
hoteleiro, sendo a principal fonte de consulta e 
de informação para o setor. Com pautas atuali-
zadas e relevantes sobre o universo da hotela-
ria, o portal e a revista impressa se consagraram 
como um dos meios de comunicação mais atuan-
tes no trade. Como profissional da área, acredito 
que a Revista Hotéis tem um papel fundamental 
na transmissão de notícias, abordando de forma 
concisa e clara o panorama atual da hotelaria. 
Utilizando de matérias bem apuradas e com teor 
jornalístico, a publicação adquiriu a credibili-
dade e confiança necessária para se tornar item 
essencial de leitura dos interessados no âmbito 
hoteleiro bem como dos hóspedes em geral”.
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Antenada com a realidade de um segmento tão dinâmico 
como a hotelaria, abordamos assuntos que refletem o atual 
momento. E nesta edição não poderia ser diferente. Conheça 
a dura realidade da grande maioria dos hotéis brasileiros que 
não possuem ferramentas eficazes de distribuição de suas diá-
rias e acabam ficando reféns de agências intermediadoras que 
lucram quase 1/3 do faturamento do hotel.

Entenda como funciona a central de compras da maior 
rede da hotelaria nacional, os desafios de implantar um ho-
tel, homologar os fornecedores e os planos de crescimento 
da Accor numa entrevista exclusiva com Paulo Mancio. A 
entrada em operação do Holiday Inn Natal e do Celebration 
Resort em Olímpia também são destaques desta edição.

Confira também por que está crescendo no Brasil o conceito 
de hospedagem em motéis. Muitas outras informações de altís-
sima credibilidade e padrão de qualidade também podem ser 
visualizadas nesta edição. Em qualquer momento da história da 
humanidade, a informação sempre foi a maior ferramenta para 
superar os desafios. A todos, uma ótima leitura e até nosso en-
contro em setembro.
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Paixão por implantar um hotel

A rede francesa AccorHotels vem se 
consolidando cada dia mais no mercado 
e a expectativa é de praticamente dobrar 

o número de hotéis na América do Sul nos 
próximos anos. Para que esses planos ocorram 
dentro do planejamento da rede, é essencial 
a participação de uma equipe de profissionais 
altamente capacitados para alavancar o 
crescimento da empresa na Região. 
Comandando a implantação de novos hotéis da 
rede no mercado brasileiro e sulamericano, está 
o engenheiro Paulo Mancio, Vice Presidente 
técnico de implantação e patrimônio da rede 
na América do Sul. O executivo já coordenou 
mais de 200 projetos da AccorHotels no 
continente e tem como grande desafio 
motivar a equipe de profissionais envolvida 
nas implantações sempre trazendo 
inovação e qualidade nos projetos. Confira 
mais detalhes da trajetória de Paulo Mancio 
nessa entrevista exclusiva que ele concedeu 
a nossa equipe de redação quando estava 
em Paris, na França, na sede da AccorHotels.

Revista Hotéis – Qual sua formação acadêmica? 
Paulo Mancio – Eu me formei em Engenharia Civil no 

ano de 1998 na escola de Engenharia Mauá e após 
isso eu fiz uma pós-graduação em Administração de 
Empresas na Fundação Getúlio Vargas. E também 
estudei direito em paralelo com a pós-graduação, só 
que não me formei, mas cheguei até o terceiro ano. 
Eu gostei muito de estudar direito, pois temos que 
ler bastante e acho uma disciplina bastante orien-
tativa. Ter estudado direito foi bom para mim  
como cidadão, para conhecer meus direitos e sa-
ber cobrar das autoridades. No campo profissio-
nal, o direito é uma disciplina fundamental para 
entender a complexa legislação que temos e com 
isto melhorar a performance do meu trabalho.

Revista Hotéis – Como foi sua experiência de 
início de carreira como engenheiro civil?

Paulo Mancio – Durante minha escola de engenharia 

eu já estava trabalhando em uma construtora. Fiquei 
nela por alguns anos e alcancei o cargo de gerente de 
obras. Logo depois fui trabalhar em uma gerencia-
dora de obras chamada NBS Tec por cerca de cinco 
anos. Foi nessa gerenciadora de obras que eu come-
cei a entender como são as obras de hotéis, pois um 
dos ‘braços’ dessa empresa era só gerenciar obras 
hoteleiras. Então, naquela época eu tive a oportuni-
dade de trabalhar com obras da AccorHotels, sem 
estar trabalhando na rede. Eu prestava serviços para 
a AccorHotels, assim como cheguei a gerenciar as 
obras da Meliá, IHG, entre outras redes in-
ternacionais. Essa experiência foi muito 
interessante para conhecer a qualidade, as 
demandas, as necessidades específicas, para 
entender esse mundo hoteleiro ligado à en-
genharia, que é um mundo absolutamente a parte.

Revista Hotéis – Você acredita que essa experiência na 
empresa gerenciadora de obras foi essencial para 
você compreender o mundo da hotelaria?

Paulo Mancio – Sem dúvidas. Pois eu tive a oportuni-
dade de trabalhar em várias obras de diferentes ca-
deias hoteleiras, pois você começa a entender como 
que os hoteleiros pensam sobre as demandas. Assim 
como existe uma engenharia dedicada a escritórios 
corporativos, a hospitais e outras áreas, existe tam-
bém uma engenharia e uma arquitetura toda dese-
nhada para a hotelaria. Durante minha passagem 
pela NBS Tec trabalhei também em muitas obras da 
rede Atlantica Hotels, fiz muitas auditorias que me 
proporcionaram um grande aprendizado também.

Revista Hotéis– Como você entrou na rede france-
sa AccorHotels?

Paulo Mancio – Eu gerenciava algumas obras da 
Accor Hotels e em duas delas fizemos um traba-
lho muito bom em termos de cronograma, de qua-
lidade e de financeiro. As obras foram o ibis de São 
José do Rio Preto e o antigo Fórmula 1 Paraíso, que 
acabou virando o ibis budget Paraíso, os dois no 
estado de São Paulo. Por conta do sucesso nessas 
obras, fui convidado no ano de 2001 pelo Odair 
Roque para trabalhar na AccorHotels, e em 2002 
fui ser Gerente de Projetos Brasil na rede.
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Revista Hotéis – Você tem o número de quantas im-
plantações você já coordenou pela Accor Hotels?

Paulo Mancio  – Eu já coordenei cerca de 200 implanta-
ções no total, entre obras e reformas isso, a nível Brasil 
e exterior. A minha carreira na Accor começou como 
Gerente de Projetos Brasil, logo depois fui promovi-
do para Gerente de Projetos América do Sul, depois 
virei Gerente de Projetos América Latina. Depois, 
fui trabalhar no México, onde fiquei por dois anos 
e virei Diretor técnico adjunto no México, depois fui 
promovido para Diretor técnico adjunto pelo Brasil. 
Com a aposentadoria do Odair Roque, eu assumi o 
cargo de Vice Presidente técnico de implantação e 
Patrimônio da rede AccorHotels na América do Sul, 
onde permaneço até hoje. 

Revista Hotéis – Dessas mais de 200 implantações 
que você coordenou, alguma delas teve um desafio 
maior e exigiu mais planejamento?

Paulo Mancio – Eu acho que todas as implantações que 
coordenei tiveram um encanto especial. As obras no 
Rio de Janeiro são sempre mais complexas em razão 
da escassez de mão de obra. Eu participei de uma 
grande reforma, que foi o Sofitel Copacabana que 
foi muito complexa, porque transcorreu enquanto 
o hotel estava em funcionamento, inclusive com o 
Presidente da República visitando o hotel. Também 
coordenei a obra do primeiro ibis da nova geração 
que nós abrimos no norte do México, que foi uma 
implantação inteira conduzida pela minha equipe 
e que foi muito prazerosa e muito interessante, pois 
abrimos novos horizontes em um novo país, e foi 
muito interessante fazer parte dessa nova cultura da 
AccorHotels, levando a expertise da rede.

Revista Hotéis– Implantar um hotel no exterior é com-
pletamente diferente do Brasil ?

Paulo Mancio  – Em termos técnicos é basicamente a 
mesma coisa. Agora, os aspectos culturais, idioma, 
a distância da família, acredito que sejam uma das 
grandes barreiras em que o profissional tem que su-
perar e ele deve ser muito perseverante. Acho que 
essa é uma das minhas grandes características, pois 
é preciso ser muito focado e automotivado. 

Revista Hotéis– Conhecer a legislação do país onde 
você irá implantar um hotel também é importante 
nessas implantações no exterior?

Paulo Mancio  – Evidentemente. No México, por exem-

plo, eu tinha uma equipe que acabava me ajudan-
do a conhecer a legislação local. É fundamental ter 
este apoio local e compreender a legislação, sem isso 
você não consegue tocar a obra.

Revista Hotéis – Com relação à logística de en-
trega de materiais na implantação dos hotéis 
na América do Sul, vocês priorizam produtos 
locais ou adquirem no Brasil?

Paulo Mancio – Quando a gente faz um desenvolvi-
mento de um novo projeto local, realizamos todas as 
compras no mesmo local. Mesmo que sejam importa-
dos, os fornecedores devem ter presença no país em 
que a gente está propondo esse novo projeto para ter 
mais garantia de entrega e pós venda.  Assim como 
hoje eu sou o diretor técnico e nós temos projetos na 
Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, sempre 
agimos dessa mesma forma e prospectamos os for-
necedores localmente. Em alguns países onde não é 
possível, acabamos importando, mas normalmente 
procuramos ter fornecedores de ordem internacio-
nal para atender em diversos países.

Revista Hotéis – Como você analisa a qualidade da 
mão de obra na implantação hoteleira no Brasil?

Paulo Mancio – O Brasil tem um tamanho continental, 
é como se tivéssemos vários países dentro do mes-
mo. É claro que perto das grandes capitais como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e algumas ca-
pitais do Nordeste e do Sul do Brasil a qualidade da 
mão de obra é melhor. Evidentemente que o 
acesso às novas tecnologias industrializa-
das também é mais difundido e a qualida-
de com certeza melhora. Em cidades 
mais distantes dos grandes centros, a 
dificuldade da logística é bastante im-
portante e acabam impactando nos cus-
tos e na qualidade. Tem que haver um 
controle maior, uma atenção maior, 
pois pode impactar na questão do 
cronograma, onde em muitas cida-
des pode haver atrasos nas obras.

Revista Hotéis – Outra parte im-
portante de seu trabalho na 
AccorHotels também é a re-
forma e manutenção das 
unidades existentes. 
Quais os hotéis 
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que estão empenhados no momento? 
Paulo Mancio – Eu cuido de uma área dentro da 

AccorHotels que é de manutenção preventiva que é 
o grande sucesso dos nossos hotéis. Temos um con-
trole muito minucioso de toda a manutenção, dos 
contratos, dos equipamentos, aderência às leis, etc. 
Eu cuido tanto dos projetos que estão em manuten-
ção, quanto dos hotéis já abertos. Nós estamos com 
grandes projetos hoteleiros em reforma, mas dois se 
destacam, pois são nossos maiores hotéis do Brasil 
que estão no Rio de Janeiro: são o Sofitel Copacabana 
e Caesar Park Ipanema, que estão passando por 
uma nova etapa de reforma. Existem duas questões 
complexas. A primeira delas é a questão da mão de 
obra no Rio de Janeiro que é extremamente escassa. 
Estamos em um ano pré-olímpico, onde os hotéis 
estão sendo construídos e devem ser entregues até 
o final do ano. Temos cerca de 17 projetos na capital 
fluminense, além dessas duas grandes obras de re-
formas citadas. A segunda questão é conduzir uma 
obra dentro de dois hotéis em operação sem perder 
a qualidade no atendimento aos clientes. 

Revista Hotéis – Quais são os principais desafios em as-
sumir um cargo como o seu? Quantas pessoas estão 
sob o seu comando? Como é sua rotina?

Paulo Mancio – Eu tenho hoje 25 pessoas sob minha 
responsabilidade. O principal desafio do meu 
cargo é manter minha equipe motivada a con-
duzir mais de 200 projetos em todo o continente. 
Acredito que esse seja o primeiro desafio, mantê-
los motivados, cobrando performance, mantendo 
os nossos padrões técnicos que vão ter como con-
sequência um bom projeto, uma boa implantação 
e um bom hotel, que irá performar financeiramen-
te e propiciar uma boa experiência para os nos-
sos hóspedes. Meu segundo desafio é manter a 
inovação. Todos os meses temos uma reunião, 
que é chamada Comitê Técnico, onde eu tra-
go os gerentes da minha equipe, que são cerca 
de 12 pessoas. Lá discutimos todas as novas 
tecnologias que podemos implantar, quais são os 
riscos e vantagens, o que podemos ganhar em per-
formance, quais são as dificuldades com as novas 
tecnologias. A AccorHotels há mais de três anos 
trabalha com seus projetos numa plataforma pró-
pria , o que acaba reduzindo muito os erros, pois 
ela faz uma compatibilização quase que automáti-
ca de todos esses projetos. 

A equipe comandada por Paulo Mancio 
está trabalhando atualmente em 207 
novos hotéis, alguns em construção e 
outros ainda em fase de projetos, sendo:
  3 Pullman
22 Novotel
10 Mercure
  7 Adagio
71 Ibis
28 Ibis Styles
66 Ibis Budget

Em processo de reforma estão 33, sendo:
  2 Sofitel
  1 Pullman
23 Mercure
 4 Adagio
 1 Ibis 
 2 Ibis Budget
 
A rede utiliza o sistema PMP “Plano de 
Manutenção Preventiva” em 233 hotéis 
que estão em operações, sendo:
    9 Sofitel
    3 Pullman
   1 MGallery
   4 Grand Mercure
 15 Novotel
 57 Mercure
   5 Adagio
113 Ibis
   6 Ibis Stylles
 20 Ibis Budget

Revista Hotéis – Vocês trabalham muito com implanta-
ção sustentável. Como vocês analisam a sustentabi-
lidade dentro da implantação hoteleira?

Paulo Mancio  – A sustentabilidade é um pilar funda-
mental em nossas obras e com toda certa um pilar 
fundamental para o futuro do nosso planeta. A 
AccorHotels acredita, e tem dentro de suas diretrizes, 
como o Planet 21, todos os nossos grandes sistemas 
de energias, de consumo, de ar condicionado e de 
chuveiros, tem uma vertente ambiental e de perfor-
mance em termos de meio ambiente. Todos os dias 
a gente discute isso, em nossas grandes reuniões téc-
nicas, sempre estamos focados em uma tecnologia 



9

Entrevista

agosto/2015

que seja positiva, que traga melhores performances 
com menor consumo, e isso é sustentabilidade. Não 
é só aquela visão do meio ambiente, mas sim uma 
visão para o negócio, para sua continuidade, para o 
planeta e assim por diante. Nos hotéis que implan-
tamos, procuramos utilizar tecnologia de altíssima 
performance de energia, como os painéis solares, 
que propiciam uma redução de 30% no consumo de 
gás para o aquecimento de água. Temos ar condi-
cionado de última tecnologia do tipo VRV, fazendo 
uma comparação dos sistemas que usamos para os 
sistemas convencionais, temos quase 40% de redu-
ção no consumo de energia, e ele trabalha somente 
no sistema on demand. 

Revista Hotéis– Quais os critérios que a AccorHotels 
adota para homologar um fornecedor? 

Paulo Mancio  – Existem dois grandes estágios para se homo-
logar um fornecedor na AccorHotels. A partir do mo-
mento que a gente conhece um fornecedor e tem uma 
boa referência dele, normalmente fazemos uma reunião 
com ele, e dando certo, o utilizamos para um projeto ou 
para uma reforma. A partir desse momento, em que ele 
participou desse projeto e funcionou bem, nós discutimos 
todos os meses a continuidade em reunião interna do co-
mitê técnico em que fazemos uma avaliação do trabalho 
deste novo fornecedor. A partir do momento em que 
ele for autorizado a dar continuidade com o trabalho, 
nós passamos a usar o termo de fornecedor recomenda-
do pela AccorHotels, mas ele ainda não é homologado. 
Continuamos a testar esse fornecedor e partir desse mo-
mento nós o recomendamos para a área de compras com-
partilhadas que é conduzida pela nossa colega Gabriella 
Spinola. Ela irá fazer uma investigação técnica e financeira 
sobre o fornecedor, e aí nós casamos essas informações: 
a saúde financeira e a performance de nossos projetos. É 
muito importante que a gente tenha certeza da qualidade 
desse fornecedor, pois ele se torna uma referência e é 
por isso que nós tomamos muito cuidado ao homolo-
gá-lo. Dentro do programa global de sustentabilidade, 
o Planet 21, temos por responsabilidade compartilhar 
com nossos fornecedores nossa visão estratégica sobre 
responsabilidade social corporativa. Fazemos isso por 
meio da Carta 21 aos Fornecedores, que inclui uma sé-
rie de itens aos quais o fornecedor da AccorHotels deve 
se comprometer ao fazer negócios conosco. Entre eles, 
a observação às leis locais contra a exploração sexual de 
crianças e adolescentes e trabalho escravo, bem como 
garantir práticas sustentáveis em sua operação.

Revista Hotéis – Como você analisa a figura do implan-
tador hoteleiro no Brasil? Você acredita que o brasi-
leiro compreende o trabalho de vocês?

Paulo Mancio– Eu acho que isso a cada dia vai sendo 
amadurecido. Não existe uma compreensão ain-
da 100%, existe um processo de amadurecimen-
to do mercado. Eu acredito que nos últimos dez 
anos, com o aquecimento do mercado hoteleiro e 
com o desenvolvimento de vários projetos, houve 
sim uma maior difusão da questão do que é um 
implantador no Brasil. Tanto para engenheiro 
quanto para arquitetos. Implantação hoteleira já é 
uma disciplina estudada nos meios acadêmicos e 
eu tive o prazer de ser convidado há cinco anos 
para a dar aula em algumas universidades, para 
disciplinas relacionadas a arquitetura hoteleira, a 
manutenção de hotéis, a implantação de hotéis. 

Revista Hotéis – Basicamente o que você ensina nesta 
disciplina? Lecionar é um prazer nas horas vagas?

Paulo Mancio  – Hoje eu leciono em duas universi-
dades e já temos mais de três turmas formadas. 
Nosso foco é explicar para o arquiteto que existem 
demandas específicas em um projeto hoteleiro 
que não são as mesmas de uma casa e de um 
escritório corporativo. É completamente dife-
rente. A demanda de um hóspede é completa-
mente diferente de qualquer outro indivíduo 
da sociedade. Nessas disciplinas explicamos 
essas demandas específicas os segredos, as 
diferenças e o dimensionamento. Hoje o meu 
grande prazer é dar aula. 

Revista Hotéis – Como você concilia sua car-
reira de viagens, coordenando cerca de du-
zentas obras com essas aulas?

Paulo Mancio  – Com muito trabalho. O principal 
conselho que eu dou para as pessoas é: Ame o 
que você faz. Acho que o segredo é gostar do 
que você exerce. É preciso conciliar com a famí-
lia, amigos, com a saudade, mas gostar muito 
do que você faz e continuar em frente, saber que 
você tem uma missão maior. A vida tem mo-
mentos muito interessantes, muito doces, mas 
também com momentos muito amargos. E são 
justamente nesses momentos que você fica um 
pouco mais maduro e experiente. É nos tombos 
que você mais aprende, nos projetos mais com-
plexos que você mais se fortalece. 
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Barretos Country Hotel 
triplica sua fazendinha

O Barretos Country Hotel, empreendimento 
situado em Barretos (SP), triplicou sua fazen-
dinha. Agora, o espaço está com novos animais 
exóticos que prometem agradar as crianças que 
visitam o hotel, dentre eles Búfalos, avestruzes 
e lhamas. Foram investidos em torno de R$ 300 
mil na modernização.

Para o mês de julho a equipe de recreação do lo-
cal preparou uma programação especial com mais 
de 20 atividades diárias, entre elas a “Roça Fit”, 
gincana esportiva que promete grande interação de 
crianças e adultos com os animais da fazendinha.

Dos 82 animais que hoje a fazendinha abriga, 
30 foram adquiridos recentemente, porém no final 
do mês de agosto a fazendinha receberá outros ani-
mais, ultrapassando o número de 100 animais. Na 
modernização da fazendinha foram construídos 
cinco piquetes para os novos animais de pequeno 
e médio porte, como lhamas, carneiros, cabritos e 
avestruzes, e também novas baias para abrigar ani-
mais de grande porte como as vacas leiteiras, cava-
los, porquinhos, búfalos, javalis, entre outros.

Além disso estão sendo construídos um or-

quidário, uma horta, um lago para pesca com 900 
metros quadrados e quadras esportivas. De acor-
do com o gerente geral, Adriano Santos, a amplia-
ção do espaço faz parte do projeto de expansão do 
empreendimento e tem o intuito de se estabelecer 
como um novo atrativo turístico em Barretos.

Bristol Jangada Fortaleza 
passa por modernização

O Hotel Bristol Jangada Fortaleza, localiza-
do na capital cearense, passou recentemente 
por um amplo processo de modernização que 
foi conduzido em duas fases. A primeira acon-
teceu entre maio e junho do ano passado, re-
novou as áreas sociais, enquanto a segunda se 
estendeu para os corredores e apartamentos.

A segunda fase da modernização teve iní-
cio em agosto do ano passado e já está 80% 
concluída. Todos os 160 apartamentos foram 
reformados e agora ganharam novo piso de 
madeira, pintura em cores claras, enxoval 
com tecidos finos, luminárias com design 
contemporâneo, e novo mobiliário.

Os corredores do hotel também passaram por 
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reforma e agora contam com paredes brancas 
de contornos pretos e piso frio em madeira. Um 
novo projeto luminotécnico também foi implan-
tado nos apartamentos e corredores.

Cana Brava All Inclusive Resort 
inaugura Clubinho do Sol

O Cana Brava All Inclusive Resort, empreen-
dimento situado em Ilhéus (BA), inaugurou 
recentemente um novo espaço para bebês e 
crianças de até 12 anos, intitulado Clubinho 
do Sol. De frente para o mar, o espaço possui 
monitores especializados e é equipado com 
piso anti impacto onde os bebês podem enga-
tinhar e banheiros infantis.

O espaço abriga até 30 crianças ao mesmo 
tempo e é aberto ao público diariamente das 
9h30 às 22h30. Os baixinhos poderão se di-
vertir no brinquedão com piscina de bolinha 
e escorregador, cineminha em sala climatiza-
da com cadeiras reclináveis, jogos, brinque-
dos, cama elástica e atividades de pintura e 
esporte para as crianças se divertirem e um 
espaço baby para crianças de 0 a 3 anos em 
qualquer época do ano.

De acordo com Maitê Teixeira, gerente de 
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vendas do resort, “O Cana Brava Resort se 
preocupa muito com o bem-estar das crian-
ças. Diante disso, disponibilizamos um espa-
ço com estrutura para oferecer conforto e di-
versão para as crianças. Além dos brinquedos 
e objetos oferecemos carrinho de bebê e ber-
ço de maneira gratuita, pois nosso objetivo é 
oferecer maior conforto aos pais e crianças”.

Arco Hotel Ribeirão Preto I (SP) 
inaugura suíte presidencial

Localizado no interior de São Paulo, o Arco 
Hotel Ribeirão Preto I acaba de inaugurar uma 
suíte presidencial. A apresentação do local 
aconteceu em um coquetel oferecido a clientes, 
fornecedores e parceiros da rede hoteleira.

A suíte presidencial do hotel possui 
211,85m² e pé direito de 4m, deck com piscina 
privativa, área de estar com lavabo e TV 40’, 
área de jantar ou reunião, área de estar pri-
vativa, cama king size, TV de 60’ com home 
theater, frigobar com produtos diferenciados 
e máquina de café expresso. O banheiro é 
equipado com duas duchas e duas pias.

Segundo Julio Gavinho, diretor presidente 
da doispontozero Hotéis, administradora das 
marcas Arco e Zii Hotel, o investimento no 
projeto e construção da nova suíte presiden-
cial no Arco Hotel Ribeirão Preto I teve como 
objetivo atender as demandas dos clientes. 
“Nosso modelo de gestão hoteleira se baseia 
em amplas pesquisas com nosso público alvo. 
Mapeamos seus hábitos, costumes e preferên-
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cias, para entregar os itens de sua predileção 
em um hotel. Se hoje estamos inaugurando 
uma suíte presidencial em Ribeirão Preto, é 
porque o cliente pediu uma suíte mais baca-
na”, ressalta Gavinho.

Desde que adquiriu o portfólio de hotéis das 
marcas Arco Express e Arco Premium, a dois-
pontozero Hotéis investe no facelift da marca, 
por meio de um projeto de reposicionamen-
to que inclui inovações, renovações e retrofit 
agressivo nas unidades, como a troca de col-
chões e televisões, além da reforma e inaugu-
ração de restaurantes em alguns dos hotéis, em 
Ribeirão Preto, Piracicaba e Bauru, buscando 
oferecer a melhor experiência possível aos hós-
pedes da rede, por preços competitivos.

Etoile Hotels inaugura cinco suítes 
em sua unidade nos Jardins (SP)

O hotel Etoile Jardins, situado no bairro ho-
mônimo da capital paulista, acaba de inaugu-

rar cinco suítes. Com espaços que vão de 66 m² 
a 117 m², as suítes têm projeto do decorador 
Fernando Piva. Com cores claras, paletas dos 
crus e bege, muitos ambientes com espelhos e 
acabamentos em madeira, décor com paredes 
texturizadas nos quartos e nos banheiros, as 
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unidades aliam praticidade e requinte, confor-
to e elegância, bom gosto e bem-estar.

Das salas de jantar e estar à cozinha equi-
pada, os ambientes resgatam o clima de 
aconchego para os hóspedes. “O desafio do 
projeto foi unir sofisticação, conforto e uma 
manutenção fácil. Várias texturas também fo-
ram trabalhadas, como dos revestimentos dos 
sofás, cortinas, papéis de parede e pisos, de 
forma com que nos sintamos abraçados pelo 
ambientes, sem ter vontade de sair”, explica 
o decorador Fernando Piva.

As suítes Etoile possuem 66 m², com um 
dormitório, e 117 m², com dois dormitórios. 
Todas apresentam cozinha equipada (com fo-
gão ou cooktop, geladeira, freezer, micro-on-
das e completa linha de utensílios), sala com 
área de estar (com telas LCD e CD players) e 
jantar, varanda com vista para as charmosas 
ruas dos Jardins, quartos com cama King Size 
com enxoval premium da Trussardi e até closet, 
menu de travesseiros (com opções como plu-
mas de gansos, tempur ou gestante), banheiro 
com hidromassagem, chinelos e roupões per-
sonalizados do hotel e uma série de “beauty 
amenities” da marca Granado. Além de mimos 
adicionais, como um welcome-drink e bowl de 
frutas como cortesia e serviço de abertura de 
cama com chocolates da Chocolat du Jour.

Hotel Matiz Jaguariúna (SP) 
investe R$ 5 milhões em 
modernização

O Hotel Matiz Jaguariúna, localizado no in-
terior paulista e administrado pela Hotelaria 
Brasil, acaba de concluir a modernização de 
seus apartamentos e área de eventos. No to-
tal foram investidos R$ 5 milhões na refor-
ma que foi concluída em junho desse ano. Os 
apartamentos do hotel foram equipados com 
ar condicionado, cofre digital, TV LCD com 
canais a cabo, mesa de trabalho, internet wi-
fi gratuita e frigobar. Além disso toda a área 
de lazer foi reformulada.cama com chocolates da Chocolat du Jour.
fi gratuita e frigobar. Além disso toda a área 
de lazer foi reformulada.
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Três hotéis Promenade em 
MG recebem unidades do 
Spa Mitra by L’occitane

A rede de Hotéis Promenade, com em-
preendimentos em Minas Gerais, recebeu 
três unidades do Spa Mitra by L’occitane. 
A rede de hotéis busca través do spa mes-
clar o equilíbrio entre a mente e o corpo, 
aliando procedimentos de estética, saúde 
e bem-estar, com tratamentos que resga-
tam o equilíbrio do estado psicológico, 
emocional e físico.
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Sob a coordenação da Especialista em Spas 
e proprietária Pollyanna Mendes, o SPA ofe-
rece serviços que vão além do tratamento de 
estética. “Na verdade o que fazemos hoje é 
perceber a necessidade de cada indivíduo 
e, dessa forma, utilizamos elementos como 
a cromoterapia, os aromas, as massagens e 
outros procedimentos que ajudam o corpo. 
Assim, problemas como dor nas costas, enxa-
quecas, retenção de líquido, por exemplo, são 
tratados de forma efetiva”, diz.

A proposta do Spa Mitra by L’occitane é pro-
porcionar um espaço harmonizado com aro-
mas agradáveis e sonoridade aveludada que 
envolve o espaço e desperta sensações únicas, 
responsáveis por proporcionar um bem estar 
emocional e fisiológico. Um bom exemplo é a 
massagem craniana que proporciona profundo 
relaxamento, alívio das tensões dos ombros, 
pescoço, coluna, cabeça e face. O procedimento 
gera resultado como melhora na concentração 
e efeito no couro cabeludo, pois retarda a que-
da dos fios, além de hidratá-los naturalmente.  

Localizados nos hotéis Promenade 
Toscanini, Lagoa Santa e Veredas em Sete 
Lagoas, o Spa Mitra by L’occitane elabora 
ainda, com auxilio de especialistas, um car-
dápio balanceado com opções leves e saudá-
veis que podem ser preparadas no próprio 
restaurante dos hotéis.

Costa do Sauípe (BA) amplia 
acesso à internet gratuita em 
todo o resort

Para atender melhor seus hóspedes, o resort 
Costa do Sauípe (BA) ampliou o serviço de wi-fi 
grátis e passa a oferecer o benefício em todo o com-
plexo hoteleiro. Agora, além de todos os hotéis e 
pousadas contarem com o acesso gratuito, os hós-
pedes também podem usufruir de internet livre e 
de qualidade em todos os espaços do resort. 

A novidade integra uma série de benefícios 
que Sauípe apresenta aos seus visitantes em 
2015, como o aprimoramento das ofertas de 
hospedagens, serviços premium e exclusivos, 
alta gastronomia, menu variado de drinks e 
appetizers, welcome experience, e novas op-
ções diferenciadas de lazer e entretenimento.
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 A BHG — Brazil Hospitality Group colocou em 
operação no início do mês de julho mais uma bandei-
ra Tulip Inn no estado do Rio de Janeiro. E desta vez 
a cidade escolhida foi Campos dos Goytacazes que é 
uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. O 
Tulip Inn Campos abriu em soft open e passa a ofe-

recer estrutura completa para o turismo executivo. O 
novo hotel está estrategicamente localizado próximo 
a universidades e centros comerciais de Campos, ci-
dade que em 2014 foi a segunda no estado que mais 
cresceu no setor hoteleiro. “Campos é a cidade com o 
segundo maior PIB industrial, a 13ª mais rica e uma 
das maiores produtoras de petróleo do Brasil. A BHG 
pretende atender a demanda de hospedagem desse 
grande polo oferecendo serviço e qualidade através 
do Tulip Inn Campos”, destacou o Diretor de Novos 
Negócios da BHG, Felipe Gomes.

O Tulip Inn Campos oferece acomodações 
confortáveis e funcionais. Serão 10 andares e 160 
quartos, sendo 152 da categoria Standard e oito da 
Superior. O hotel também possui fi tness Center, 
restaurante, além de foyer e duas salas de eventos 
com capacidade para até 80 pessoas cada. 

O turista que se hospedar no Tulip Inn Campos 
poderá usufruir ainda do restaurante Forno & Fogão, 
que trabalhará com uma variedade de pratos e espe-
cialidades da culinária brasileira e internacional. 

BHG chega a Campos dos Goyta-
cazes com a bandeira Tulip Inn



18

Implantação Hoteleira

agosto/2015

Implantação Hoteleira

18
agosto/2015

O empreendimento padrão 
internacional está localizado 
ao lado do estádio Arena das Dunas 
e foi concebido para atender o 
público de lazer e corporativo

A IHG — InterContinental Hotels Group 
colocou em operação no início do mês 
de julho uma unidade com a bandeira 

Holiday Inn em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte. A localização é um dos grandes diferenciais 
deste empreendimento que fi ca Avenida Senador 
Salgado Filho, no bairro da Lagoa Nova, a poucos 
metros do estádio de futebol Arenas das Dunas e 
próximo dos principais pontos turísticos da capi-
tal potiguar, assim como de restaurantes e bares, 
centros comerciais e duas universidades. Por isto, 
seu público alvo compreende desde famílias a la-
zer, até mesmo executivos de negócios, visto que 

Natal (RN) ganhou bandeira 

Holiday Inn 

seu público alvo compreende desde famílias a la-
zer, até mesmo executivos de negócios, visto que 

Natal é uma das maiores regiões de exploração de 
petróleo do Brasil. “Acreditamos que a cidade de 
Natal é um mercado onde este novo Holiday Inn 
prosperará e estamos seguros de que nossos hóspe-
des desfrutarão das comodidades que já conhecem 
e esperam da marca Holiday Inn”, destaca Gerardo 
Murray, Vice President, Distribution and Commer-
cial Marketing, México, Latin America & The Cari-
bbean da rede IHG. “O novo Holiday Inn Natal se 
diferenciará de seus concorrentes pela localização 
única no moderno bairro de Lagoa Nova, muito 
conveniente para quem viaja a trabalho, pois está 
muito próximo das principais empresas de Natal 
e dos dois maiores shopping centers. Além disso, 
sua fantástica área de eventos está entre uma das 
mais modernas do Brasil, com salas multiuso, 
moduladas por divisórias articuladas e trata-
mento acústico”, completa o investidor do em-
preendimento, George Gosson.

A imponente fachada ajuda compor o cartão postal de 

Natal ao lado da Arena das Dunas 
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Na recepção já se nota a preocupação com o conforto dos hóspedes

Os apartamentos possuem uma 

boa infraestrutura para maximizar 

o conforto dos hóspedes
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O Holiday Inn Natal conta com mais 

de 2400 m² de área de eventos  

A imponente edifi cação de 20 andares conta com 
216 apartamentos, sendo alguns deles adaptados 
para portadores de necessidades especiais e para não 
fumantes. Em todos, eles os hóspedes podem contar 
com uma moderna infraestrutura que inclui acesso 
gratuito à internet de alta velocidade sem fi o, além 
de chamadas locais gratuitas, escrivaninha, cofres e 
fechaduras eletrônicas, ar condicionado e uma deco-
ração moderna e em cores bem claras para aumentar 
a sensação de conforto. Contam com TV´s Semp de 
leds de última geração e uma variada opção de canais 
a cabo, além de outras comodidades como rádio reló-
gio, frigobar, ferro e tábua de passar roupa. 

A área de lazer localizada no segundo piso con-
templa piscinas para adulto e criança, além de uma 
sauna para relaxar. Para quem gosta de se manter 
em forma ou mesmo cuidar da saúde e o bem estar, 
existe um moderno fi tness center equipado com es-
teiras, bicicletas ergométricas e equipamentos de 
musculação da marca Movement. E para atender 

a demanda de eventos e o público corporativo, o 
Holiday Inn Natal conta com mais de 2400m² de 
área de eventos composta por dois pavimentos, 
onde uma sala possui capacidade para receber 
1.700 pessoas em formato auditório. Já no outro 
pavimento, existem seis salas que unidas aten-
dem confortavelmente 1.450 pessoas com entrada 
independente e o mobiliário desta área foi forneci-
do pela empresa paranaense Masterline. 

Completa a infraestrutura um business center 
totalmente equipado para atender as necessidades 
dos hóspedes e internet Wi-fi  de alta velocidade em 
todo o hotel, inclusive nos quartos. O hotel possui 
um restaurante com capacidade para 150 pessoas, 
room service 24horas e lobby bar. A Dipratos foi 
quem forneceu diversos utensílios de cozinha para 
este empreendimento que conta também com for-
no combinado da marca Pratica.  

Confi ra mais alguns dos ambientes do hotel:

O restaurante é 

bem montado e 

possui capacidade 

para 150 pessoas
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A imponente edificação é um 

marco e referência na paisagem 

urbana de Olímpia (SP) e conta com 

várias piscinas de águas termais

Implantação Hoteleira
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entra em operação 



23

Implantação Hoteleira

agosto/2015

O empreendimento está 
localizado a 500 metros do 
Parque Thermas dos Laranjais, 
o quarto parque aquático mais 
visitado do mundo, que é o 
responsável por grande parte 
dos dois milhões de turistas que 
Olímpia recebe anualmente  

O Grupo Ferrasa colocou em opera-
ção no início do mês de julho, em 
regime de soft opening, o Celebra-

tion Resort, o mais novo empreendimento na 
cidade de Olímpia, distante 437 quilômetros 
de São Paulo. O empreendimento exigiu um 
aporte de R$ 41 milhões com recursos captados 
no mercado de investidores e parte de recursos 
próprios do Grupo Ferrasa. Dispõe de 264 apar-
tamentos, sendo mais uma opção de hospeda-
gem de alta qualidade em lazer para a família 
com crianças. Para Manoel Carlos, Diretor de 
operações, hospitalidade e entretenimento do 
Grupo Ferrasa, a entrada em operação des-
te empreendimento vem suprir a carência de 
hospedagem de qualidade na cidade que gra-
ças as águas quentes atraem dois milhões de 
visitantes por ano e a expectativa é de aumen-
tar ainda mais, pois recentemente a cidade foi 
promovida à estância turística. “Este empreen-
dimento traz consigo o DNA do Grupo Ferrasa 
que é baseado na segurança das instalações e a 
qualidade nos produtos e serviços oferecidos. 
Temos um excelente produto para atender fa-
mílias assim como público corporativo e nossa 

expectativa é de consolidar a taxa de ocupação 
em 70% no mês de janeiro do próximo ano”, 
estima Cardoso, lembrando que o Resort está 
localizado a 800 metros do Parque Thermas 
dos Laranjais, o quarto parque aquático mais 
visitado do mundo.

Segundo Cardoso, o Celebration Resort foi 
projetado e executado para acolher muito bem 
a família.  A estrutura do empreendimento e os 
serviços oferecidos aos hóspedes foram pensa-
dos considerando as necessidades dos peque-
nos e da integração de todos os membros da 
família, para que possam divertir-se, celebrar a 
vida ou simplesmente descansar juntos. 

Água como temática 
na decoração

O nome do hotel, Celebration Resort, não é 
por acaso. “Todo o conceito e a estrutura convi-
dam a celebrar coisas importantes, seja na vida 
pessoal ou no trabalho. É o que a família espe-
rava: um ambiente acolhedor com lazer para 

23
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Ao lado na foto, Manoel Carlos Cardoso: 

“Estamos convictos do sucesso do Celebration Resort 

que  vem suprir a demanda de hospedagem de 

qualidade em Olímpia”
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todas as idades e de forma integrada. Também 
é o lugar que faltava em Olímpia para eventos 
sociais e corporativos, já que também dispõe 
de centro de convenções”, completa Cardoso. 

Ao entrar no Celebration Resort Olímpia, o hós-
pede sente-se acolhido. Toda a decoração de inte-
rior foi desenvolvida a partir do tema água, nada 
mais adequado para um empreendimento em 
Olímpia, município que é um polo de turis-
mo em torno deste recurso tão essencial à vida. 
“Água é a grande celebração de Olímpia e por 
isso escolhemos para ser a tematização do re-
sort”, explica a arquiteta Maryana Pinto.

O destaque da decoração são 240 escultu-
ras de um nadador, em posições distintas do 
salto ornamental, na cor azul, dispostas no hall 
de entrada e em todos os corredores. As esta-

tuetas ganharam forma pelas mãos do artista 
plástico Pitta, que também executou a sinaliza-
ção interna de todo o empreendimento. 

Está sendo finalizado um completo SPA 
para deixar a área de lazer ainda mais comple-
ta, pois conta com três piscinas e inclui uma 
de borda infinita. A piscina principal para os 
adultos dispõe de assento na borda em toda 
sua extensão e com hidromassagem, o que dá 
uma sensação muito especial de relaxamento 
ao banhista. Ao lado, estão localizados dois 
aconchegantes ofurôs. E a água é quente, em 
torno de 32 graus. Completam o lazer, sauna 
e massagem e um moderno e bem equipado 
fitness Center. Os equipamentos usados fo-
ram da Reebok, altamente tecnológicos e re-
sistentes. As esteiras e bikes Reebok Con-

 O Celebration Resort conta com um fitness Center bem equipado
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nect interagem com o seu smartphone ou 
tablet via bluetooth e oferecem aplicativos 
que enriquecem o exercício, como simula-
dor de percurso de corrida que permite que 
o usuário corra em qualquer lugar do mun-
do com a interação do equipamento quando 
surgir alterações do relevo.

Um cuidado especial é dedicado as crian-
ças. Além da piscina rasinha, ela é integrada à 
área de recreação, onde estão localizados um 
playground com piso emborrachado. A estru-
tura para o público infantil não para por aí. 
Há um espaço kids, denominado K’fofinho, 
projetado para atividades voltadas às crian-
ças de até seis anos, com supervisão de recre-
adores. O espaço oferece berçário, fraldário 
com duchinha quente, mini-pias e vasos sani-
tários projetados para as crianças e copinha da 

mamãe, completa com alimentação saudável. 
A Piso Nobre executou serviço de instala-

ção de revestimento vinilico Tarkett Ambien-
ta no espaço kids, assim como em todos os 
apartamentos, hall de apartamentos, salas de 
convenções, e no fitness Center. O piso uti-
lizado proporciona um grande conforto tér-
mico e acústico para os ambientes, além do 
excelente acabamento e fácil manutenção. A 
empresa também forneceu persianas Rollo 
Blackout nas salas de convenções e reunião, 
que proporciona ao ambiente, modernidade e 
praticidade, sem contar a beleza.

A atenção também é dada para os mais 
crescidos, que contam com uma área espe-
cial: o espaço Teen, com os games mais ira-
dos do momento, não podia deixar de ter na 
programação baladinhas, que eles adoram. 
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De frente para as três piscinas e ao lado dos 
espaços Kids, está localizado o charmoso e 
aconchegante Bar da piscina. Graças à locali-
zação privilegiada do bar, os pais podem cele-
brar a vida tomando um chope geladíssimo, ao 
mesmo tempo que acompanham os filhos brin-
carem. “Fazemos questão de que o bar seja um 
lugar de integração de toda a família. Por isso 
ele está localizado ao lado do espaço das crian-
ças e das piscinas”, afirma Arq. Maryana. 

Confortáveis acomodações
O Celebration Resort Olímpia dispõe de 

264 amplos e confortáveis apartamentos di-
vididos nas categorias Queen e King, dos 
quais seis unidades no térreo são totalmente 
adaptadas para portadores de necessidades 
especiais, com portas largas e corrimões no 
banheiro, entre outros itens necessários para 
este público. Os apartamentos Queen contam 

com mesa de trabalho, internet wi-fi, TV 32” 
da marca LG com canais por assinatura, co-
fre individual eletrônico Tec Control, ar con-
dicionado split da marca Samsung, frigobar 
Consul, sacada, duas camas tamanho queen 
size com colchões da marca Probel.

Já os apartamentos King dispõem de mesa 
de trabalho, internet wi-fi, TV 32” LG, canais 
por assinatura, ar condicionado split, frigo-
bar, sacada, cama tamanho king size com 
mais duas auxiliares e cofre individual. O 
tema água está presente no mobiliário e na 
ambientação, com itens de tom azul, e nas 
paredes, com o tom pastel azul-esverdeado. 

Os economizadores de energia dos aparta-
mentos, assim como as fechaduras eletrôni-
cas foram fornecidas pela Onity e as portas 
levam o padrão de qualidade Sincol. Já os 
equipamentos de governança e limpeza nos 
apartamenos, levam a marca Rubbermaid. 

Os apartamentos são bem amplos e confortáveis
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Coube ao Grupo Imol o fornecimento de 
todo o mobiliário em madeira das 264 unida-
des habitacionais e da área social. O design 
das peças e o acabamento seguiram à risca as 
especificações do projeto e o alto nível de exi-
gência do cliente que pedia um produto dife-
renciado para este empreendimento.

Nas salas de banho do Resort foram utilizados 
os acessórios da Crismoe. Todos as unidades 
estão contempladas com papeleiras, papeleiras 
duplas, cabides, cestinhos de lixo, amortecedo-
res de porta, prendedores de porta, cortineiros 
porta-roupões, todas das melhores coleções 
Crismoe, que forneceu também todas as barras 
de apoio da série “Oneself”, para pessoas com 
dificuldade de locomoção.  A tradição da mar-
ca Crismoe permitirão complementar o bem es-
tar e conforto proporcionado pelas excelentes 

instalações do empreendimento que conta com 
secadores de cabelo da marca Panther. 

 
Restaurante com cozinha show

Ao lado do Bar da piscina, fica o restau-
rante Prata da Casa, onde são servidos café 
da manhã, almoço e jantar. Com elementos 
de decoração que remetem à água e à cultura 
regional, é amplo, moderno e aconchegan-
te. “Na entrada temos um cobogó esmaltado 
branco que remete ao crochê e à renda da casa 
da vovó e, assim, ao acolhimento. Os azule-
jos da decoração, ao mesmo tempo que são 
uma referência à influência portuguesa na 
culinária brasileira, também remetem à água. 
Em árabe, azulejo é cerâmica pigmentada de 
azul, que traz a água à tona novamente. Já a 
cor e a textura de uma das paredes do res-

O restaurante Prata da Casa possui uma decoração que remete à água e à cultura regional
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taurante lembram à de uma famosa farofa da 
região”, comenta a arquiteta Maryana.

O cardápio, contemporâneo, privilegia tam-
bém alguns pratos regionais. Um exemplo é a 
pamonha grelhada com sorvete de canela, ser-
vida como sobremesa, que é a cara do Interior 
de São Paulo. E tudo com opção de serviço de 
bufê ou à la carte. Como é um restaurante digno 
de grandes centros, conta com criteriosa carta 
de vinhos. Outra atração para os hóspedes do 
Celebration é a cozinha show, com o preparo 
de pratos saborosíssimos, como tapioca, ome-
lete, massas, grelhados e lanches. Os equipa-
mentos de cozinha foram fornecidos pela Aços 
Macom e os fornos combinados são da Prática. 
Os pedidos dos clientes são realizados através 
de comandas eletrônicas em tabletes desenvol-
vidas APP Hotel. Além disso, foi desenvolvi-

do também pela empresa o PDV Touch, uma 
nova funcionalidade para utilização em termi-
nais touch screen para lançamento de pedidos 
no balcão dos bares. Tudo registrado como 
um cartão de consumo do hóspede. E para 
impulsionar e agilizar os negócios, o Motor 
de Reservas no site e o Gestor de Canais 
facilitando e propiciando mais visibilidade 
e rentabilidade para o hotel.

Centro de convenções
Além dos atrativos para toda a família, um dos 

grandes diferenciais do Celebration é um centro 
de convenções com capacidade para 300 pessoas. 
Com decoração mais séria, tem entrada individu-
alizada, o que facilita o acesso dos não-hóspedes 
que estejam participando de evento no espaço. 
Único na cidade com esta estrutura e totalmente 
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equipado para reuniões e eventos corporativos 
e sociais, o auditório deve atrair à Olímpia o turis-
mo de negócios, até hoje pouco explorado na região. 
Todo o mobiliário da área de eventos levam a marca 
Multform, e isto inclui as mesas e cadeiras.

Sustentabilidade
Todo conforto e modernidade e com o menor im-

pacto possível ao meio ambiente. Este é o conceito do 
Celebration. Para tornar-se o primeiro hotel susten-
tável de Olímpia, utiliza energia solar para aquecer 
a água utilizada nos chuveiros de todo o empreendi-
mento. Coube a empresa Solis Aquecedor Solar for-
necer os sistemas de aquecimento solar de água para 
banho e piscina com capacidade de 30.000 litros de 
água quente com uma área de 324m² de coletor solar. 
Com esse sistema, é possível atender com todo con-
forto e segurança todos os apartamentos e áreas da 
cozinha do hotel. Ainda como preocupação sustentá-

A decoração do Celebration Resort é bem descontraída e pode ser percebida no hall de entrada com várias 

esculturas de um nadador, em posições distintas do salto ornamental, na cor azul

vel, o Resort utiliza iluminação natural em boa parte 
das dependências internas graças ao projeto arquite-
tônico, que empregou amplamente o vidro, e todas as 
lâmpadas do empreendimento são de LED.

Descontração
O Celebration é um marco de descontração e bom 

gosto, visível inclusive no uniforme dos cerca de 130 
colaboradores, a maioria de Olímpia e região. Os uni-
formes são superalegres e confeccionados nas cores da 
logomarca do Celebration - azul, representando a água; 
verde, a natureza, e laranja, que indica o sol permanen-
te na região - e têm detalhes de uma estampa exclusiva 
para o resort, desenvolvida para as Olimpíadas de 2016, 
formada por crianças de todas as raças de mãos dadas, 
simbolizando a união dos povos. Muitos detalhes fazem 
parte do uniforme. A equipe da recepção, por exemplo, 
usa nos pés all star cano alto, o manobrista, um colete e 
gravatinha borboleta com a estampa exclusiva.
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A grande maioria dos hotéis 
brasileiros preferem pagar comissão 
de até 30% para as agências 
intermediadoras (brokers) para 
comercializarem suas diárias do 
que investir num site responsivo 
com motor de reserva

No empreendedorismo, aprende-se 
que mesmo antes de abrir um novo 
negócio, é necessário defi nir o públi-

co alvo e, principalmente, como chegar até ele. 
Como exemplo, para que um produtor rural de 
tomates obtenha rentabilidade em seu negócio, 
ele primeiro deve pensar e investir em como irá 
distribuir seus alimentos. Seja venda de porta em 
porta, ou entrega agendada, o cliente quer rece-
ber o que comprou imediatamente, de preferên-
cia, lidando com o próprio vendedor. E na hote-

laria não deveria ser diferente, pois assim como 
o tomate que amadurece e ninguém compra é 
jogado fora, o hotel nunca repõe a perda de um 
apartamento que dorme vazio.

O apartamento é o setor mais perecível de um 
hotel e vender o produto em boas condições e 
sem a fi gura do atravessador é o sonho desde um 
simples produtor rural de tomates até uma mega 
rede hoteleira. O propósito ideal deste processo 
é o mesmo, receber lucro total. 

O modelo de comercialização aplicado na atu-
alidade pelos meios de hospedagem no Brasil 
baseia-se num conceito ultrapassado, com mais 
de 50 anos, no qual fornecedor, GDS, operador, 
agência e clientes se relacionam de forma linear. 
Além de ultrapassado, favorece a prática de re-
serva de mercado, impedindo a adesão de novos 
integrantes. “Era um formato, o melhor possível 
para o momento pré-internet, até o ano de 1995. 
Contudo, este modelo ainda persiste e se tornou 
nocivo aos hoteleiros que se acomodaram na ter-
ceirização das suas vendas e permanecem estag-

A distribuição de reservas hoteleiras on line é um bom canal, mas vários hotéis 

só possuem este canal de venda e acabam ficando reféns  

A distribuição de reservas hoteleiras on line é um bom canal, mas vários hotéis A distribuição de reservas hoteleiras on line é um bom canal, mas vários hotéis A distribuição de reservas hoteleiras on line é um bom canal, mas vários hotéis 

Hotéis viram reféns das 
agências intermediadoras
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nados, porém, agora, de forma desconfortável”, 
afi rma Vadis Luiz da Silva, CEO e cofundador 
da Gestour Brasil, que tem entre os sócios, o ex-
jogador de vôlei Giba.

Com o advento da internet e sua populariza-
ção, esse formato tornou-se obsoleto. De olho 
nessa lacuna, empresas de tecnologia e fundos 
de investimento criaram as OTAS’s - Online Tra-
vel Agencies, que passaram a dominar a comer-
cialização dos produtos, via web, deixando os 
hoteleiros reféns também neste novo mercado. 
Atualmente, os custos do processo de comercia-
lização atingem marcas superiores a 60% do va-
lor do produto, o que impacta defi nitivamente 
no lucro, resultando em prejuízo certo, mesmo 
para aqueles que acham que estão no azul. Desse 
total, os custos com remuneração de canais de 
venda são responsáveis por uma faixa que vai de 
13% a 35% do valor do produto.

Dados da fundação HSMAI - Hospitality Sales 
& Marketing Association International apontam 
que mais de 42% de room nights nos hotéis in-
dependentes são reservados através de canais 
online. Desses, 24% vêm dos sites do hotel, en-

quanto 76% são através de OTA’s – Agências de 
Viagens On Line. “Se forem somadas as comis-
sões que certos portais (OTA’s e operadoras) co-
bram, mais as taxas de cartões de crédito, banca-
das pelo hotel, o empreendimento compromete 
seu faturamento e vira refém das  Operadoras”, 
avalia Moris Litvak, Diretor Geral do Easy Hotel, 
empresa que fornece soluções de gestão, motor 
de reservas e distribuição eletrônica.  Ele questio-
na para quem é boa esta  parceria? “O hotel preci-
sa ter margens de lucro altíssimas para arcar com 
essas comissões mais os impostos e ainda sobrar 
algum lucro para seus proprietários que justifi que 
sua operação”, analisa Litvak.  

Política suicida
Com a atual conjuntura econômica, muitas 

OTA’s ou agências brokers (intermediárias) au-
mentaram suas comissões para colocar o hotel 
nas primeiras páginas e tem muitos empreendi-
mentos pagando até 30% de comissão na venda 
da diária. “Na minha visão, pagar uma comis-
são tão alta é uma política suicida para qualquer 
hotel, pois ele compromete quase 1/3 de seu fa-

A grandiosa maioria dos hotéis no Brasil vivem no passado em relação a utilização 

da tecnologia para melhorar os serviços prestados e assim rentabilizar o seu negócio
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próprio, pode não ter tanta visibilidade para o público”

de aplicativos é fundamental, pois 45% dos Via-
jantes Conectados gostariam de usar aplicativos 
para fazer reservas enquanto estão viajando e 
34% gostariam de fazer o check-in via disposi-
tivo móvel. O problema é que apenas 16% dos 
hoteleiros no mundo oferecem essa ferramenta. 

Comissões elevadas x visibilidade
O trade hoteleiro tem se submetido a comis-

sionamentos elevados para distribuição de suas 
UHs. Mas, encontra-se um paradoxo: se o hotel 
‘trocar’ as OTAs por um motor de reservas pró-
prio, pode não ter tanta visibilidade para o públi-
co que está escolhendo um meio de hospedagem 
para seu passeio, proporcionada até então pelas 
agências. Para Luiz Arthur Medeiros, Consultor 
da Concierge Hotelaria, as agências de turismo 
estão perdendo espaço num mercado cada vez 
mais digital, e talvez não sobrevivam em sua 
forma física por muito tempo. Segundo ele, as 
pessoas compram passagens, reservam hotéis e 
agendam passeios via internet de maneira cres-
cente, e muitas vezes diretamente com um for-
necedor, seja ele uma companhia aérea, um hotel 
ou receptivo. Assim, neste modelo de negócio, as 
agências não entram. Contudo, no caso da hote-
laria, a capilaridade é maior. “Se eu quero ir para 
o Rio de Janeiro, há apenas duas ou três compa-
nhias aéreas que podem me servir, o que facilita 
minha busca on-line, mas há uma infi nidade de 
hotéis, e ninguém tem tempo ou paciência para 
fi car acessando o site de cada hotel no intuito de 
encontrar o melhor negócio. É aí que entram os 

turamento. O atravessador, travestido de OTA’s 
simplesmente faz a venda, embolsa a comissão e 
todo o ônus fi ca por conta do hotel, que prefere 
fi car refém dos atravessadores do que buscar ca-
nais próprios de reservas e distribuição. “Quan-
tos hotéis no Brasil possuem sites responsivos 
com motores de reservas? A grande maioria das 
reservas são feitas através de aplicativos móveis. 
Em vez de pagar comissão alta, por que os hotéis 
não investem nestas tecnologias”, questiona um 
renomado consultor do mercado hoteleiro que 
pediu para não ser identifi cado. 

Ele lembra que os brasileiros estão entre os 
turistas que mais usam smartphone para via-
jar, ficando atrás apenas da China e da Tailân-
dia em índice de turistas que usam o aparelho 
para organizar o passeio, segundo pesquisa 
do site TripAdvisor. O estudo mostra que 59% 
dos brasileiros são classificados como “viajan-
tes conectados” – termo que define pessoas 
que usam o aparelho para planejar ou reservar 
a viagem.  China e Tailândia aparecem na pes-
quisa com 65% da população cada. 

O levantamento identifi cou que 45% dos viajantes 
conectados costumam usar o smartphone para reser-
var atrações, 72%, para procurar restaurantes enquan-
to estão de férias e 34% esperam que as acomodações 
ofereçam check-in via dispositivos móveis. O estudo 
também mostra que os empresários brasileiros preci-
sam investir mais nesse tipo de cliente, já que 61% do 
público que pretende visitar o Brasil nos próximos 12 
meses pertence à categoria de viajantes conectados. 
Isso mostra que o cliente não quer mais ser obriga-
do a solicitar sua reserva e receber um retorno cin-
co dias depois, muitas vezes com a resposta de que 
não há vagas para o período escolhido. A frustração 
fará com que este cliente não só se hospede no hotel 
concorrente, mas que faça um “boca-boca” negativo 
– principalmente nos sites de avaliação.

O TripAdvisor sugere que, para atender a 
este público, o hotel deve oferecer adaptadores, 
conversores e uma variedade de carregadores. 
Além disso, o investimento no desenvolvimento 

próprio, pode não ter tanta visibilidade para o público”próprio, pode não ter tanta visibilidade para o público”
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co dias depois, muitas vezes com a resposta de que 
não há vagas para o período escolhido. A frustração 
fará com que este cliente não só se hospede no hotel 
concorrente, mas que faça um “boca-boca” negativo 
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este público, o hotel deve oferecer adaptadores, 
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portais de reservas on-line, compilando uma 
grande quantidade de hotéis em uma base úni-
ca, facilitando o trabalho do hóspede / inter-
nauta”, aponta o consultor.

Neste cenário, Medeiros acredita que as comis-
sões são excessivas em virtude da pouca concorrên-
cia no mercado digital. “Quantas OTA’S realmente 
atuantes temos hoje no mercado? São poucas, o 
que nos mostra, portanto, um quadro de demanda 
crescente, tanto de consumidores que buscam ho-
téis, quanto de hotéis que querem estar integrados 
na base de dados da OTA, num panorama de oferta 
digital (quantidade de OTA’S) ainda reduzido. Para 
facilitar o entendimento, tente pensar no mercado tu-
rístico de São Paulo há 20 anos atrás com apenas 4 ou 
5 agências de viagens para atender a toda a demanda. 
Já imaginou quanto elas cobrariam de comissões dos 
hotéis e demais entes do mercado? O resultado disso 
não está apenas nas comissões altas, mas também no 
serviço ruim que algumas destas OTA’S prestam ao 
hoteleiro, espremendo suas margens, exigindo con-
dições especiais e até atendimento distinto em al-
guns casos”, explica Luiz Arthur. 

Rentabilidade comprometida
O ônus que os hotéis possuem fi rmando uma 

parceria com operadoras que cobram um comis-
sionamento alto afetam diretamente na sua ren-
tabilidade. Segundo o consultor, para compensar 
a perda, os hotéis acabam corrigindo seus preços 
para cima. “O problema desta estratégia é que 
estamos em crise, e subir preços em momento 
de crise é suicídio. Para buscar a rentabilidade é 
preciso fazer um mix de vendas em que entrem 
as vendas via OTA’S, mas também vendas di-
retas, que costumam ter um retorno um pouco 
mais atrativo ao hoteleiro. Estar numa base de 
comércio que não é gerida pelo hoteleiro, princi-
palmente num mercado em que 90% dos hotéis é 
independente”, indica Arthur.

Para ele, o bônus é exatamente estar na rede 
e ter visualização. Contudo, esta exposição tam-

bém facilita a avaliação pelo seu hóspede, que 
nem sempre tece comentários positivos sobre o em-
preendimento. “O consumidor de reservas on-line 
deve saber fi ltrar as informações mais relevantes, e 
abandonar as avaliações muito fora da curva, tanto 
para o mal quanto para o bem. Nenhum hotel pode 
ser péssimo para um hóspede e magnífi co para 
outro em períodos próximos. É provável que am-
bos estejam exagerando na avaliação”, pontua.

Melhor preço ou falta de controle?
Em sua maioria, as OTA’s fi xam em seus con-

tratos que o hotel participante deve lhe garantir 
o melhor preço e que as promoções praticadas 
pelos hotéis não podem ser menores que as pu-
blicadas na agência contratada. De acordo com 
o consultor hoteleiro Mário Cezar Nogales, isto 
retira completamente o poder do hotel de poder 
praticar preços de acordo com a sua disponibili-
dade e sazonalidade assim como remove a com-
petição entre as próprias OTA’s, uma vez que seu 
hotel pode estar inserido em várias delas. Logo, 
seu preço terá de ser igual a todas elas. “Geren-
tes comerciais fi cam atados a um contrato, ou 
então, devem alterar todas as tarifas ao mesmo 
tempo, restringindo a competição de mercado, 
afi nal, aquele que pode vender mais com melhor 
preço, qualidade e rentabilidade, terá a mesma 

Mario Cezar Nogales: 

“A responsabilidade legal acaba caindo diretamente ao hotel 

e não a agência que fez a reserva mesmo com o hotel lotado”

preço, qualidade e rentabilidade, terá a mesma 

Mario Cezar Nogales: Mario Cezar Nogales: 

“A responsabilidade legal acaba caindo diretamente ao hotel “A responsabilidade legal acaba caindo diretamente ao hotel 

e não a agência que fez a reserva mesmo com o hotel lotado”e não a agência que fez a reserva mesmo com o hotel lotado”
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tarifa que uma não tão efi ciente assim ou então o 
cliente que busca promoções e oportunidades di-
retamente no hotel acaba não encontrando. Além 
do mais, cansei de pesquisar preços em OTA’s e 
em seguida verifi car a mesma nos hotéis e acabei 
descobrindo que neste último as tarifas acabam 
até saindo mais caras, dando mais poder para a 
OTA do que para o Hotel. O pior é o fato de que 
a venda realizada através da OTA não signifi ca 
que o hotel receba o valor pago integralmente 
uma vez que existem taxas e comissões que serão 
retidas ou cobradas pelo agenciamento, reduzin-
do a rentabilidade”, explica Nogales.

Existe também a possibilidade do hotel não 
conseguir parar as vendas via OTA mesmo se 
atingir overbooking. Em geral, o setor de reser-
vas administra muito bem esta situação, o que 
é demonstrado pelo número pequeno de recla-
mações a respeito do tema na hotelaria junto ao 
PROCON. No entanto, como os hotéis não estão 
on-line em tempo real como a OTA, a adminis-
tração dos allotments para estas pode complicar 
a vida dos hotéis, mesmo que a agência possibili-
te a garantia de hospedagem com realocação — o 
que fi ca fora da alçada da gestão do hotel, sendo 
um grande transtorno para a qualidade e satis-
fação do hóspede. “Supondo que o overbooking 
ocorra em um momento que o hóspede chegue 
no hotel com reserva confi rmada e não exista um 
quarto disponível, o hotel sempre consegue uma 
realocação confortável em um hotel de mesmo 
nível e próximo da necessidade de seu cliente. 
Isso pode não acontecer quando administrado 
pela agência, levando o cliente a outro hotel de 
qualidade até mesmo inferior e longe de suas ne-
cessidades, além do transtorno de maiores paga-
mentos com multas por não alocar o cliente em 
seu hotel. Além do mais, a responsabilidade legal 
acaba caindo diretamente ao hotel e não a agên-
cia que fez a reserva mesmo com o hotel lotado. 
Devo lembrar que toda reserva é um contrato 
e por assim dito, o contrato deve ser honrado”, 
destaca o consultor.

Segundo ele, muitas OTA’s já estão colocan-
do em seus contratos um item em que a quanti-
dade de UH’s disponíveis a eles deve ser igual 
ou superior a de seus concorrentes contratados 
pelo hotel. Também colocam nos contratos que 
você não pode comercializar ao mesmo cliente, 
seja on-line ou off-line, diretamente ou indireta-
mente e isto, para pequenos hotéis, com certeza 
lhe trará grandes dores de cabeça, uma vez que 
estará restrito ao número pequeno de agências 
ou até mesmo a uma exclusividade indesejada 
de comercializar seu empreendimento. “Como 
gestores devemos nos lembrar de que o negócio 
deve sempre estar em nossas rédeas e não nas 
rédeas de um terceiro. Deve ser bom para am-
bos e não apenas para um. Não podemos e nem 
devemos entregar a soberania das decisões a ou-
tros, pois desta maneira, perderemos o controle 
do hotel e com certeza bons resultados não serão 
atingidos”, declara Nogales.

Ricardo Azevedo:  “Links patrocinados no Google 

são  boa alternativa para os hotéis incrementarem 

a comercialização de suas diárias”
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Links patrocinados como aliados
Já está mais que comprovado que todo investi-

mento que o hotel fi zer em seu empreendimento 
deve começar pela tecnologia. O Google, o prin-
cipal portal de buscas do mundo, é — há tempos 
— um grande aliado das empresas no setor de 
marketing e propaganda, já que é o primeiro ca-
nal que o turista irá acessar até chegar no site do 
hotel, ou mesmo da OTA. O site tem um histó-
rico de mais 900 termos de buscas (variações de 
palavras-chave de como as pessoas buscam por 
esse tipo de serviço) específi cas sobre o mercado 
hoteleiro brasileiro. Esse conjunto de variações 
termos de buscas somam hoje no Brasil mais de 2 
milhões de buscas por mês no Google sobre ser-
viço de hospedagem (Hotel), chegando a picos 
de mais de 3 milhões no mês de janeiro – isso 
equivale a mais de 74 consultas por minuto só no 
Google – hoje 30% dessas buscas são efetuadas 
por meio de um dispositivo móvel (Smartpho-
nes, Tablets, etc), segundo dados da Ferramenta 

de Palavras-chave do Google AdWords.
Atenta a essa gigantesca demanda de buscas 

no Google, pessoas com reais interesses de ser-
viços de hospedagem, as empresas especializa-
das (agregadores de ofertas), tais como Booking.
com, Trivago.com.br, Tripadvisor.com.br, dentre 
outras, oferecem para os hotéis, principalmente 
para aqueles que não tem uma cultura de inves-
timento em publicidade no Google, a possibili-
dade para tais hotéis de conseguir hóspedes sem 
investir em propaganda, ou seja, o hotel paga 
uma comissão (que varia em torno de 25% a 30%) 
para cada hospedagem advinda por meio desses 
agregadores de ofertas. “Cabe salientar que o ho-
tel somente paga essa comissão por que assinou 
um acordo com essas empresas, ninguém forçou 
o hotel a fazer parte das regras desse jogo. Ou-
tro ponto importante para se avaliar é que o ho-
tel não está pagando para fazer propaganda do 
hotel dele e sim para participar de uma lista de 
opções que o agregador de oferta disponibiliza – 
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porem o hotel somente paga pela reserva efetiva-
da, um pagamento de comissão por uma venda 
real”, explica Ricardo Azevedo, CEO da empresa 
Clinks, Agência Certifi cada Google AdWords.

Segundo ele, os hotéis mais atentos a essa me-
todologia de investimento, versus resultados 
efetivos, passaram a fazer seus próprios anún-
cios de links patrocinados no Google, ou seja, 
o valor da comissão que seria paga para esses 
agregadores de ofertas para cada venda de hos-
pedagem efetiva, passaram a investir no Google 
com anúncios de links patrocinados exclusivos 
do seu hotel. “Cabe ressaltar que alguns hotéis 
mesmo fazendo sua própria ação de publicida-
de de links patrocinados no Google, continuam 
fazendo parte desses agregadores de ofertas de 
hotéis, pois de alguma forma avaliaram que va-
lia a pena pagar por tal comissão por uma venda 
de hospedagem efetivada – para isso cada hotel 
precisar ter muito bem alinhado sua avaliação de 
retorno sobre investimento em ações de publi-
cidade”, aponta. Para Azevedo, o hotel precisa 
avaliar o montante total pago no mês para es-
ses agregadores de ofertas para receberem uma 
venda efetiva de hospedagem – frente ao que se 
teria de retorno ao investir o mesmo valor em 
campanhas de links patrocinados no Google, em 
anúncios exclusivos do seu hotel. Somente assim 
o hotel poderá dizer se é caro ou barato, se vale 
apena ou não continuar a utilizar o serviço des-
ses agregadores de ofertas. 

campanhas de links patrocinados no Google, em 
anúncios exclusivos do seu hotel. Somente assim 
o hotel poderá dizer se é caro ou barato, se vale 
apena ou não continuar a utilizar o serviço des-
ses agregadores de ofertas. 

Soluções próprias
De acordo com o portal TripAdvisor, menos da 

metade (41%) dos hotéis brasileiros tem um site res-
ponsivo, ou seja, com layout que se adapta quando 
acessado por um dispositivo móvel, smartphone/
tablet. Sites com esta tecnologia conseguem entre-
gar uma qualidade superior de navegabilidade, 
atendendo a pelo menos 30% de todo volume de 
acesso que os usuários estão fazendo para acessar 
um site após terem feito uma busca no Google. O 
viajante conectado é uma parcela muito importan-
te para não se considerar e tal perfi l de acesso vem 
aumentando exponencialmente. 

Ter um site que se adapta a diversas plataformas 
e até que apareça no topo da listagem do Google é 
muito importante, mas isso não será o bastante se 
o conteúdo do site não for interessante. Se a página 
do hotel não impactar o possível cliente logo em 
sua home, apresentando fotos de boa qualidade de 
todos os ambientes e detalhes em informações, o 
motor de reservas nem será notado pelo internau-
ta, que certamente voltará rapidamente para o bus-
cador, à procura de outro hotel que forneça tudo 
isso. “Grande parte da rede hoteleira brasileira tem 
capacidade para utilizar as tecnologias existentes 
no ambiente digital, seja de publicidade ou softwa-
res de gestão, pois existem várias opções no merca-
do para cada tipo de perfi l de investimento. O que 

Menos da metade dos hotéis brasileiros 

possuem um site responsivo
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falta é um pouco de conhecimento da existência de 
tais possibilidades ou quando sabem, de usar efe-
tivamente. Seu hotel tem que ter um site capaz de 
convencer seu possível cliente de se hospedar, pois 
será dele essa tarefa. Para saber como deve ser esse 
site, coloque-se no lugar do seu possível hóspede: 
O que você gostaria de ver em um site de hotel? 
Quais informações? Quais imagens/fotos do hotel 
gostaria de ver (estacionamento, hall de entrada, 
quartos, salas de reunião e convenção, sauna, pis-
cina, sala de ginástica/academia, bar, etc)? Qual a 
qualidade dessas imagens? Como gostaria que fos-
se o mapa de localização? O que o hotel oferece? 
Enfi m, quais informações você julga importantes 
e primordiais para aparecerem no site para tor-
nar seu possível cliente e m  um hospede efetivo? ”, 
questiona o CEO da Clinks.

A venda online tem crescido de forma muito 
rápida no Brasil e no mundo, e manter um mo-
tor de reservas no site envolve muitos aspectos. 
De acordo com pesquisa da eMarketer.com, o e-

commerce brasileiro aumentará 14% até o fi nal 
de 2015 (cerca de U$ 12 bilhões) e os viajantes 
continuarão comprando online. Mesmo se enfra-
quecer, o crescimento de dois dígitos continuará 
e somente em 2018 chegará a 9%. O estudo mos-
tra ainda que mais de 50% dos viajantes de lazer 
do país estão inscritos em mailings de e-mail ma-
rketing de OTAs e companhias aéreas, enquanto 
somente 39% assinam news de hotéis. Além disso, 
57% reservam voos em sites da companhias aéreas, 
OTAs ou aplicativos, enquanto 43% opta por reser-
var hotéis por esses canais. Os PCs ainda dominam 
as reservas de viagens, com 69% das vendas, sen-
do 27% por smartphones e 20% por tablet. 

Por outro lado, hotéis que pretendem adicio-
nar uma tecnologia de reservas on-line, devem 
levar em consideração que existem algumas va-
riáveis nesse tipo de recurso, comparando-se 
quase com um sistema de e-commerce. “Nesse 
sentido, o hotel precisa ter sistemas que se comu-
niquem perfeitamente entre si, tais como Agen-
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damento de hospedagem/ocupação; Pagamento 
via boleto, cartões de crédito, dentre outros pas-
síveis desse mercado e obrigatoriamente isso en-
volve também em segurança da informação. Eu 
já presenciei um projeto similar em um hotel e 
infelizmente não vingou, teve que ser abandona-
do depois que entrou no ar, pois o investimento 
contínuo nesse tipo de recurso era incompatível 
com a estrutura do hotel de manter um profi ssio-
nal/empresa para manter o sistema funcionando 
corretamente. É recomendável o hotel contratar 
esse tipo de serviço de empresas de softwares es-
pecializados”, sugere Ricardo.

Google está entrando no mercado
Recentemente, o site de pesquisas mais po-

pular do mundo passou a permitir reservas em 
hotéis dentro da sua plataforma. Analistas pre-
veem que não vai tardar muito para que o bus-
cador comece a integrar voos e hotéis, embora 
não esperem que venha a constituir-se em OTA 
(agência de viagens on-line). Notícias da impren-
sa internacional assinalam que discretamente o 
Google começou a permitir na América do Norte 
as reservas de alguns hotéis no Google Search, 
Google Maps e no Google+, por meio do Book on 
Google, em parceria com o software GDS Sabre. 

Para os hoteleiros, a adesão a esta nova fun-
cionalidade pode ser feita mediante pagamento 
de comissões ao Google e ao Sabre pela gestão 
dos pagamentos com cartões de crédito ou pelo 
pagamento por cliques do Google Hotel Ads. A 
opção pelo pagamento de comissões, segundo 
especialistas, tem o atrativo para os hoteleiros de 
lhes permitir ambicionar uma maior taxa de con-

versão das pesquisas no Goo-
gle, na medida em que torna 

menos ‘tortuoso’ o pro-
cesso de reserva. 
A nova iniciativa 

do Google assemelha-se ao que o Trip Advisor 
vem fazendo por meio do Instant Booking, que 
permite reservas de hotéis sem que usuários te-
nham de sair de sua plataforma.

Para o consultor Arthur Medeiros, as OTA’S 
vão avançar de maneira cada vez mais abran-
gente no mercado. Outras surgirão, haverá 
o aumento da concorrência e a tendência é a 
queda nas taxas de comissão. Algumas destas 
OTA’s vão fazer parcerias com redes sociais 
como Facebook para avançar sobre cada usuá-
rio oferecendo hotéis e viagens de acordo com 
seu perfil. “É preciso lembrar que redes sociais 
são gigantescos bancos de dados de nossos usos 
e costumes e as OTA’S já estão de olho nisso. 
As agências de viagens físicas, aquelas com 
porta na rua, em 10 anos não existirão mais. 
Em 2025 não haverá agências de viagens. As 
grandes redes hoteleiras continuarão seus pro-
gramas de pós-vendas e fidelidade mas tam-
bém elas ampliarão sua penetração nas bases 
das OTA’s, pela simples razão de cortar custos 
de pessoal”, opina o consultor.

Otimização e autonomia
Depois de investir em um bom site e até em 

um motor de reservas, mesmo este último ge-
rando também uma taxa para o hotel — que 
deve ser mensurada por ele se prefere assim 
ou ter a parceria das OTAs —, ainda há mais 
passos a serem seguidos para que o empreen-
dimento se adeque às necessidades do novo 
perfil de viajante, que está 100% conectado e 
atento às inovações de mercado. E não bas-
tam investimentos visíveis: é preciso construir 
uma estratégia para alcançar, de forma eficien-
te, seu público alvo. De acordo com Matheus 
Acaccio, Diretor da empresa Trip Digital, os 
administradores de hotéis e pousadas podem 
sim vender mais sem precisar estarem sujeitos 
às altas comissões pagas às OTA’s. “É preciso 
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parar de ‘improvisar’ no ambiente online. Acei-
te como verdade o que você já sabe há muito 
tempo: o simples fato de ter um site, página 
nas redes sociais, etc. não é o suficiente para 
garantir aumento das vendas do hotel. Além 
de verificar se seu atual site está passando a 
devida credibilidade e dá atenção aos critérios 
de acessibilidade, se adaptando aos acessos via 
mobile, analise como está seu posicionamento 
no Google para as principais palavras chave do 
seu negócio e também sua exposição nas redes 
sociais. Também crie o hábito de publicar con-
teúdo de valor para seu público, como posta-
gens em blogs e vídeos no YouTube, com de-
poimentos de clientes e apresentações do seu 
hotel/pousada”, explica Acaccio, afirmando 
também que investir em marketing digital não 
é tão caro como se pensa.

Os custos na internet são sempre medidos de 
acordo com a interação do seu público com a sua 
marca, segundo Acaccio. Diferente do tradicional, 
não se paga somente para veicular a propaganda: 
seus custos são proporcionais ao seu retorno. Uma 
pesquisa recentemente realizada pela Buuteeq e 
Killer Infographics no mercado hoteleiro dos Es-
tados Unidos revelou que o marketing digital atu-
almente é responsável por 50% das reservas dos 
hotéis, enquanto no ano de 2000 esse percentual 
chegava a apenas 1%. “A questão é que, além do 
grande volume que as ações de publicidade online 
geram, elas também conseguem ao empresário o 
menor custo por reserva (US$ 2 a US$ 6), ao pas-
so que por telefone o custo é de US$ 6 a US$ 10 

e nas agências de turismo este valor 
varia de US$ 12 a US$ 40”, conta. 
“Ao invés de confi ar a divulgação 
às OTA’s, faça suas próprias expe-

riências e veja que pouco a pou-
co, sua margem de lucro será 
maior tendo seu próprio site 

e nas agências de turismo este valor e nas agências de turismo este valor 
varia de US$ 12 a US$ 40”, conta. 
“Ao invés de confi ar a divulgação 
às OTA’s, faça suas próprias expe-

riências e veja que pouco a pou-
co, sua margem de lucro será 
maior tendo seu próprio site 

como canal de distribuição. Pense que 25% dos 
custos com comissões agora podem ser enquadra-
dos no quadro de receita da empresa”, conclui.     

 
Opções de distribuição

Visando ser uma alternativa de canal de 
distribuição para a hotelaria nacional com um 
ótimo custo benefício, a Gestour Brasil criou 
uma plataforma, a Gestour eMarketplace que 
exigiu um investimento superior a R$10 mi-
lhões, na qual possibilita a estruturação de 
um eMarketplace especializado no Turismo 
Nacional. “Para mudar esse quadro desfavo-
rável, foi preciso atacar o problema e criar 
uma nova solução, ‘fora da caixa’. Não adian-
ta somente podar a árvore. Precisamos matar 
o mal pela raiz”, explica Vadis. Segundo ele, 
o eMarketplace é estruturado num modelo 
baseado colaborativo, 100% web, onde todos 
os players são capazes de gerenciar seus pró-
prios negócios de forma autônoma no qual to-
dos ganham: fornecedores, canais de vendas, 
consumidores e a plataforma”, completa.

O novo modelo de gestão, promoção, distribui-
ção e comercialização, de forma integrada e em 
rede e na rede, oferece 20 benefícios detalhados 
disponíveis para consulta dos leitores no link: 
turismomeunegocio.com.br/hospedagem, o que 
garante uma melhora de no mínimo 20% na ren-
tabilidade dos produtos comercializados online, 
podendo chegar até 40% se a estrutura tecnológi-
ca disponibilizada for aproveitada intensamen-
te. Este novo modelo aplicado reduz gastos com 
motores de venda e elimina riscos fi nanceiros e 
operacionais das empresas integradas.

Outra vantagem do eMarketplace é que ele po-
tencializa o efeito de economia de escala. 
Além do que, quanto mais empreendi-
mentos integrarem seus negócios à pla-

taforma, maior será o impacto na sua 
promoção. “A marca de um forta-
lece a do outro, gerando repercus-
são para todos”, fi naliza Vadis. 

Vadis Luiz da Silva, CEO e cofundador da 

Gestour Brasil ao lado de seu sócio, 

o ex-jogador de vôlei Giba
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Hotel Renar aposta em 
pratos típicos de inverno

O Hotel Renar, empreendimento localizado 
na conhecida Terra da Maçã, em Fraiburgo (SC), 
está com diversas novidades para essa tempora-
da de inverno. Além de oferecer aos hóspedes 
todos os seus serviços já reconhecidos como ca-
lefação em todos os quartos, piscinas aquecidas, 
lareira e recreação, o estabelecimento está ser-
vindo diversos pratos típicos de inverno.

Os hóspedes poderão degustar pratos tipica-
mente regionais (como o pinhão), assim como 
o fondue. A iguaria será servida de sexta-feira à 
domingo, e possui diversos sabores como: queijo, 
preparado com uma mistura de queijos importa-
dos e acompanhado de pães e noisettes de batatas; 
carne, com cortes de filé mignon, frango e suíno 
grelhados, acompanhados de onze tipos diferen-
tes de molhos, ou o de chocolate, que acompanha 
seis tipos de frutas frescas, a escolha do cliente.

Hotel Bourbon Joinville realizou 
Feijoada e Festival de Sopas no inverno

O restaurante Le Jardin, localizado no 
Bourbon Joinville Bussiness Hotel (SC), trouxe 
para os seus hóspedes duas opções para aque-
cer os dias de inverno: a tradicional Feijoada e 
o Festival de Sopas e Cremes. A Feijoada acon-
teceu de 18 de julho a 15 de agosto. Dentre os 

acompanhamentos, foram servidos arroz, man-
dioca e banana fritas, couve na manteiga, purê 
de abóbora, farofa de ovos com bacon, carne seca 
com cebola, tutu de feijão, torresmo e laranjas.

Os hóspedes também puderam degustar uma 
variedade de saladas, caldinho de feijão, assim 
como os mini acarajés no Cantinho da Baiana. 
Como sobremesa os clientes puderam se deli-
ciar no buffet de sobremesas, que serviu Doce 
de Banana, Sagu de Vinho, Maria Mole, Cocada 
Assada, Pé de Moleque, entre outros doces.

O Festival de Sopas e Cremes aconteceu de 20 
a 31 de julho e serviu os mais variados tipos de 
sopas e cremes acompanhadas com queijo rala-
do, bacon, croutons e cheiro verde.
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Hotel Monthez lançou 
cardápio de sopas

O Hotel Monthez, localizado na cidade de 
Brusque (SC), elaborou um menu especial para 
o mês de julho. Durante todas as noites de sexta-
feira o restaurante do hotel serviu um cardápio 
de sopas e cremes. Dentre as sugestões estive-
ram o Creme de Milho com Carne Seca, Sopa 
Húngara, Sopa de Capeletti, Canja, Creme de 
Aspargos, Caldo Verde, Sopa de Siri e Creme 
de Cebola. Os clientes puderam degustar Pães, 
torradas, tábua de frios e ainda quatro tipos de 
sobremesa neste cardápio especial.

Hotel Solar Fazenda do Cedro 
realizou Festival de racletes e fondues 

O Hotel Solar Fazenda do Cedro, localizado 
em Petrópolis (RJ), realizou mais uma edição do 
Festival de fondues e racletes. Os hóspedes pude-
ram apreciar mais de dez opções das iguarias nes-

se inverno. A raclete é de origem suíça e prepara-
da com queijo, que é aquecido e raspado em uma 
base quente. O termo deriva do francês racler, que 
significa raspar. A versão Germânica do Solar foi 
feita com queijo ementhal, servido com batatas 
cozidas, picles, cebolinhas, passas, bacon, casta-
nhas e  salsichinhas alemãs.

Os fondues também possuem origem suí-
ça, e foram preparados na hora com os queijos 
provolone, gorgonzola, ementhal e gruyere. 
Além disso também foram servidos os sabo-
res de queijo brie e ge le ia  de  damasco  e  é 
serv ido  com ces t inha  var iada  de  pães . 

Os clientes puderam provar diferentes re-
ceitas de fondues, como a de Três Filés, que 
acompanha filé de carne, frango e suíno, ser-
vidos com batata gratinada e cinco molhos a 
escolha do cliente e a Fondue de Frutos do 
Mar, com camarão, lula e polvo, servidos 
com batata gratinada e cinco molhos.

Para adoçar o paladar dos clientes, a pedi-
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da foi os fondues de doce de leite com queijos 
variados; cremoso doce de leite, servido com 
queijo minas, queijo coalho assado e queijo 
gruyere e a Fondue de chocolate sem lactose 
que é guarnecida com frutas da estação.

Grand Hyatt São Paulo lança menu 
especial à base de macarrão

Durante todo o mês de julho, o Restaurante 
Kinu, do Grand Hyatt São Paulo, promoveu pela 
quarta vez o Festival de Noodles, oferecendo pra-
tos típicos da culinária japonesa à base de macar-
rão. Com elementos da cozinha oriental com to-
ques de modernidade e ingredientes brasileiros, o 
restaurante propôs quatro opções de massa: Udon, 
à base de farinha de trigo, Lamen, feito de farinha 
de trigo com ovos, Soba, à base de farinha de trigo 
sarraceno, e Chasoba, preparado com farinha de 
trigo integral e chá verde.

Os pratos do Festival de Noodles foram:
Yasai Lamen (vegetariano): Caldo de missô, 

vegetais com moyashi, cenoura, nira, shiitake, re-
polho, óleo de gergelim; Sapporo Lamen: Caldo de 

shoyu, porco, frango, vegetais, ovo, moyashi, nira 
e Nori (alga marinha); Houtou: Caldo de abóbo-
ra e missô com cenoura, abóbora, negui, shiitake, 
shimeji, frango, inhame, acelga; Tem Chasoba: 
Chasoba frio com tempura de camarão e legumes 
servido com molho Tsuyu e Okinawa Soba: Caldo 
de costela bovina, frango e vegetais, costela de wa-
gyu, Komaboko (massa de peixe), Moyashi (broto 
de feijão), cebolinha e Benishoga (picles japonês). 
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Rio Othon Palace servirá feijoada 
no restaurante Bossa Café

O recém-inaugurado restaurante Bossa 
Café, do hotel Rio Othon Palace, situado na 
capital fluminense, está servindo aos sába-
dos sua tradicional feijoada. O restaurante 
é comandado pelo Chef Yves Poirey, que 
preparou um menu especial da iguaria pre-
dileta do brasileiros.

Com uma trilha sonora composta por 
clássicos da Bossa Nova, chorinho e sam-
bas de raiz, a feijoada é preparada com 
nove variedades de carnes como paio, lom-
bo, costelinha de porco e carne seca, todos 
servidos em caldeirões separados.

Os hóspedes poderão optar como lin-
guiça, torradas com alho e salsa, torresmo e 
caldinho de feijão como sugestão de entra-
da. Os acompanhamentos são banana à mi-
lanesa, batata doce, couve mineira, farofa 
de ovos, aipim frito, arroz branco e laranja. 
No buffet de saladas, o cliente encontra op-
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ções como Abóbora com carne-seca, Repolho roxo 
com manga e nozes e folhas de rúcula com parme-
são e chips breasola. Como opções de grelhados es-
tão peito de frango, lombinho de porco, costelinha, 
linguiça e pernil defumado.

Além disso, o restaurante dispõe de opções de 
caipirinha e batidas de frutas como maracujá, aba-
caxi, limão e caju. Para encerrar o menu, os hóspe-
des poderão degustar diversas opções de sobreme-
sas como quindim, cocada, pudim de leite e tortas.

Ipanema Plaza Hotel (RJ) ofereceu 
cardápio especial para os dias frios

O restaurante Opium, especializado na culinária 
asiática contemporânea e situado no Ipanema Plaza 
Hotel, no Rio, contou com uma novidade gastronô-
mica no mês de julho. Para aquecer os clientes na 
estação mais fria do ano, o chef Mario Sérgio elabo-
rou um menu de inverno especial. O cliente terá à 
disposição três opções de entrada, prato principal e 
sobremesa, e cortesia de uma taça de vinho. 

Como entrada, camarões, vieiras, haddock de-
fumado e batata baroa em um saboroso Velouté 
Cremoso de Frutos do Mar e Croutons; uma sopa 
vietnamita chamada Pho bo, à base de filet mig-
non fatiado e temperada com gengibre, pimenta 
siracha, molho de cogumelos e hondashi cozido 
em caldo de carne com massa vermicelle, brotos e 
omelete; ou um Tom khaa kai, outra sopa, só que 

elaborada com cubinhos de filet de frango ao leite 
de coco, acompanhados de cogumelo Paris e toma-
tes cereja, temperada com coentro e folhas de limão 
kafir, e com um toque de capim-limão.

Dentre as opções de pratos principais, a esco-
lha será entre o Lombo de Bacalhau Gratinado 
com Brócolis, servido com arroz de jasmim 
e tomates frescos; a Costelinha de Cordeiro 
Bombaim, grelhada e temperada com especia-
rias, acompanhada de vegetais sauté, vinagrete 
de tomates com coentro, e guarnecida com uma 
musseline de baroa, elaborada ao sabor de gen-
gibre e do curry; ou o Frango Indiano, em que o 
peito de frango vem fatiado e cozido em um mo-
lho cremoso, elaborado com chutney de manga, 
curry indiano, creme de leite fresco, frutas secas 
e coentro, e servido com arroz de açafrão.

Para finalizar o menu, a sobremesa pode-
rá ser uma  Banana Caramelada com Nozes, 
servida com sorvete de creme; uma Mousse 
de Chocolate com Espuma de Coco, à base de 
chocolate meio amargo e com um crocante de 
amêndoas; ou Frutas da Estação.  

Hotel Saint Andrews (RS) sedia 1º 
Festival de Whisky & Charutos

Localizado em Gramado (RS), o Hotel Saint 
Andrews sediou o 1º Festival de Whisky & 
Charutos, realizado entre os dias 24 e 26 de julho 
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(sexta a domingo). O evento foi especialmente de-
dicado aos apreciadores de charutos cubanos e um 
destilado de qualidade. 

O evento, único deste tipo no Brasil, acon-
teceu no Cigar Lounge do hotel, construído 
com o objetivo de atrair o público que cos-
tuma degustar charutos especiais do mundo 
inteiro. Cesar Adames, maior especialista no 
mercado de tabaco e destilados no Brasil, foi 
o palestrante da noite e falou, entre outros 
temas, sobre o whisky Glenmorangie.

O convidado é formado em Administração 
Hoteleira na UCS – Universidade de Caxias do 
Sul (RS), estudou o universo das bebidas na 
WSET-Wine Spirits Education Trust de Londres 
e colabora, como colunista, com diversos meios 
de comunicação especializados. Hoje, Adames 
também ministra aulas sobre bebidas no curso de 
Cozinheiro Chef Internacional do Senac-SP, no cur-
so de Gastronomia do Italian Culinay Institute, em 
parceria com a Universidade de Caxias do Sul, e na 
IBA (International Bartender Association).

O festival recebeu também o responsá-
vel pelo marketing da holding LVMH Moët 
Hennessy - Louis Vuitton S.A., Raphael Vidigal, 
que participou da degustação dirigida, falando 
aos convidados sobre a história dos grandes 
anfitriões da noite: os rótulos de whisky da fa-
mília Glenmorangie e Ardbeg, que fazem parte 
do portfólio da importadora francesa. 

A programação também incluiu um jantar har-
monizado, preparado pelo chef André Soares, 
além do lançamento dos charutos cubanos Hoyo 
de Monterrey e Cohiba, ambos de edições limita-
das fabricados em Cuba em pequenas quantidades 
e torcidos à mão, artesanalmente, dada a qualidade 
da colheita das folhas de tabaco. 

Holiday Inn Parque Anhembi cria 
cardápio “Sensações de Inverno”

O Holiday Inn Parque Anhembi, localizado 
na zona norte da capital paulista, está promo-
vendo o “Sensações de Inverno”, um cardápio 
especial que apresenta diversas opções de pra-
tos e bebidas visando aquecer os clientes nos 
dias frios desta estação.

No Restaurante Camauê, situado no interior 
do hotel, os fondues ganharam destaque. O prato 
de origem suíça será servido em diversas opções, 
como frutos do mar com molho de mostarda, três 
queijos e chocolate com frutas da estação. Além 
disso, o menu também traz uma variedade de so-
pas, como caldo verde e canja de galinha, servidas 
no pão italiano.

Já no Bar Du Hotel, o cardápio ganhou drinks de 
inverno, como o cremoso choconhaque ou a tequi-
líssima, uma combinação de tequila, pimenta rosa 
e fruta da estação, que pode ser limão, tangerina, 
kiwi, maracujá, morango ou abacaxi. 

Slaviero Conceptual Palace lança 
cardápio para Happy Hour

O Le Doyen, restaurante e bar localizado no 
Slaviero Conceptual Palace, na capital paranaense, 
lançou  seu cardápio para Happy Hour. O menu 
reúne diversas opções de petiscos que vão dos 
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clássicos aos mais sofisticados. Dentre as opções 
sugeridas no cardápio estão a batata doce assada 
com páprica picante, a batata brava com alho e 
chilli, acompanhada de molho apimentado, a be-
rinjela crocante e as deliciosas bruschettas de cogu-
melo, feitas no pão italiano com ricota gratinada. 
Clássicos como anéis de cebola crocantes e a tra-
dicional bruschetta caprese com queijo de búfala e 
manjericão completam as sugestões.

Tulip Inn Copacabana (RJ) 
apresenta novo cardápio

O restaurante Branche, situado no hotel 
Tulip Inn Copacabana (RJ), está com novo car-
dápio assinado pelo chef Alex Barcelos (Foto 
abaixo). As novas receitas, incluindo cremes, 
caldos, saladas, carnes, frutos do mar, ham-
búrgueres artesanais e doces foram inspira-
das na tendência mundial de cozinha fusion. 
De acordo com o chef Barcelos, “a inspiração 
para o novo cardápio foi juntar o antigo com 
o novo, fazendo assim uma releitura de pra-
tos tradicionais em sugestões de montagem 
mais moderna”. 

Entre as opções de destaque do Branche, 
estão o Picadinho Italiano, uma releitura do 
tradicional picadinho carioca preparado com 
risone com cubos de filé mignon cortados na 
ponta da faca acompanhado de bacon, ovo, ba-
nana frita e farofa de milho e o Picadinho Los 
Hermanos, picanha argentina servida com tor-
ta de bacon e batata, couve flor gratinada com 
espuma de queijo e farofa de alho. 

O chef destaca também o Atum Três Estações, 
composto por atum fresco servido quente (frito 
em crosta de linhaça com molho de ostras e bro-
to de coentro), atum fresco servido morno (le-
vemente grelhado com cogumelos confitados e 
maionese de wasabi) e atum fresco servido frio 

(tartar de atum com mostarda antiga, pi-
menta dedo de moça e cebolete). 

A sessão de sobremesas do cardápio 
sugere a Batida da Amazônia, mous-
se de cupuaçu com emulsão de cacha-
ça e chocolate meio amargo e o Duo 
Mineiro, uma releitura do tradicional 

queijo com goiabada – cremoso de 
queijo com coulis de goiabada. 

A carta de bebidas do restaurante também 
sofreu modificações e agora conta com 25 no-
vos rótulos com opções de vinhos branco, rose 
e tinto, além de sugestões de champagne que 
harmonizam com os novos pratos do menu. 

Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA) 
receberá almoço “Gastronômade Brasil”

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA) receberá 
entre os dias 25 e 27 de setembro a etapa Bahia do 
evento Gastronômade Brasil, um almoço que acon-
tecerá no jardim do empreendimento preparado 
pelo chef Fabricio Lemos, do Restaurante Amado e 
pelo chef Rogério de Siqueira, do próprio hotel. 

O almoço Gastronômade contará com coque-
tel de boas-vindas, entrada, dois pratos princi-
pais e sobremesa, e será servido apenas para 
hóspedes do hotel que contratarem o pacote 
que inclui duas noites de hospedagem, café da 
manhã e jantar no restaurante GOA e almoço 
Gastronômade no dia 26 de setembro. 

Criado em 2012, o Gastronômade se define como 
um restaurante sem paredes e serve comida sofistica-
da preparada por top chefs em grandes mesas coleti-
vas, proporcionando uma viagem de sabores. O pro-
jeto é baseado no modelo de sucesso norte-americano 
criado pelo chef e artista Jim Denevan - Outstanding 
in the Fields - em 1999. Durante o evento, os partici-
pantes poderão conhecer a história da Praia do Forte 
e da Bahia antes de se sentar à mesa, consumir co-
mida com cultura. Para a elaboração do menu, são 
priorizados ingredientes locais.

(tartar de atum com mostarda antiga, pi-
menta dedo de moça e cebolete). 

A sessão de sobremesas do cardápio 
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Rede Promenade 
lança nova logomarca

A Promenade Hotéis e Aparts acaba de lançar 
sua nova logomarca como parte de seu novo posi-
cionamento de mercado. A rede possui atualmen-
te participação no Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
O processo de renovação da imagem visa destacar 
o atendimento ao hóspede de permanência curta, 
sem abrir mão do cliente que geralmente se hospe-
da em longa permanência.

De acordo com Diego Affonso, Diretor 
Comercial a rede, a diversidade alcançada com a 
união dos produtos de longa e curta permanência 
pode ser vista como um trunfo de mercado ao lado 
de um antigo método de sedução de hóspedes, a 
localização. “A definição anterior “Apart hóteis” 
restringia a compreensão dos tipos de hospedagem 
que a Promenade oferece, dificultando principal-
mente a consolidação dos novos empreendimen-
tos. Por isso, incorporamos uma nova definição: 
Promenade Hóteis & Aparts”, explica.

La Torre Resort (BA) cresce 7,5% em 
faturamento no primeiro semestre 

O La Torre Resort, localizado em Porto 
Seguro (BA) registrou resultados positivos no 
primeiro semestre de 2015. O empreendimento 
fechou o período com crescimento de 7,5% em 
faturamento, 19% em diária média e ocupação 
média de 79,5 % de janeiro a junho, movimen-
tando mais de 20 mil hóspedes.

Para o La Torre Resort, um ponto importan-
te para este cenário foi o programa de reposi-
cionamento do La Torre Resort, como Resort de 
Charme, que vai ser concluído até dezembro 2015. 
“Implementamos diversas melhorias considerá-
veis em toda a infraestrutura em pontos impor-
tantes como Restaurante, Áreas de Lazer, Lojas 
de Conveniência e Clube de Praia agora contando 
com melhor acessibilidade e mobiliário”, contou 
Luigi Rotunno, diretor geral do empreendimento.

Pestana Hotel Group renova 
departamento de Marketing

O Pestana Hotel Group lançou recentemente 
sua nova identidade visual com alteração da iden-
tidade gráfica e novo conceito da marca. Com a 
nova reestruturação, o departamento de marketing 
foi extinto, tornando-se em um núcleo mais focado 
com o título de Direct Sales & Brand Reputation.

No Brasil, este novo departamento é liderado 
pelo Gerente de Marketing Pedro Botelho, que se 
reporta diretamente ao headoffice em Portugal que 
comanda as operações a nível global, e no Brasil ao 
Diretor Geral de Operações. Foram criadas 
duas categorias: O Direct Sales visa ala-
vancar as vendas através dos canais dire-
tos como o site Pestana.com e a Central de 
Reservas B2C e a Brand Reputation tem a 
função de elaborar e executar ações de 
relações públicas e garantir a repu-
tação dos hotéis do grupo em 
todos os canais online sejam 
eles de venda como as OTA’s 
ou de social media.

Diretor Geral de Operações. Foram criadas 
duas categorias: O Direct Sales visa ala-
vancar as vendas através dos canais dire-
tos como o site Pestana.com e a Central de 
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De acordo com Botelho, a criação deste departa-
mento visa essencialmente trabalhar de forma mais 
estruturada o maior ativo que é a marca do gru-
po. “Com o rebranding e novo posicionamento o 
Pestana Hotel Group tornou-se ainda mais global. 
Através deste departamento teremos mais enfoque 
no canal de diretos, que nos possibilitarão ter mais 
vendas “limpas” e consequentemente mais rentá-
veís através das variadas plataformas, sejam elas 
online ou offline”, conclui.

Bristol Hotéis & Resorts anuncia 
expansão da rede no Brasil

A Bristol Hotéis & Resorts anuncia a amplia-
ção da rede com mais seis unidades até junho 
de 2016. Os novos empreendimentos chegam 
para aumentar a oferta de quartos da rede em 
53% dos atuais 1.576 para 2.418. A administrado-
ra conta hoje com 13 unidades espalhadas pelo 
Brasil – cinco em Curitiba (PR), como o Bristol 
Brasil 500 (Vide foto), uma em Londrina (PR), 
uma em Maringá (PR), uma em Belo Horizonte 
(MG), uma em Campo Grande (MS), uma em 
Guarulhos (SP), uma em Mogi Mirim (SP), uma 
em João Pessoa (PB) e uma em Fortaleza (CE). 

Entre as inaugurações previstas para este ano 
estão outras duas unidades em Belo Horizonte e 
uma em Mogi Mirim. Em 2016 devem ficar pron-
tos os novos hotéis da rede em São Paulo, Juazeiro 
do Norte (CE) e Belém (PA). As seis unidades re-
presentam aplicação de cerca de R$ 150 milhões 
por parte dos investidores. “Acreditamos em 
uma melhora na economia neste segundo semes-
tre. Mas naturalmente, neste cenário econômico 
atual, nós acabamos de absorver muitos custos e 
optamos por não reajustar as tarifas, pois não é 

o momento”, afirma Jorge Alves, Presidente do 
Bristol Hotéis & Resorts.

Segundo ele, a Bristol ainda negocia ou-
tros cinco novos contratos em novas unida-
des em Fortaleza (CE), Rio Claro (SP), Foz 
Iguaçu (PR), Juiz de Fora (MG) e Campinas 
(SP) onde serão investidos cerca de R$ 80 mi-
lhões captados no mercado de investidores.

Plaza Hotéis planeja abrir 
10 novos hotéis até 2020

A Rede Plaza está com um ambicioso pla-
no de expansão. Nos próximos cinco anos, o 
grupo, que atualmente administra seis hotéis 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, 
pretende inaugurar mais 10 empreendimentos. 
Desta vez, a estratégia estará inteiramente vol-
tada para o segmento econômico. 

A marca projeta ampliar a presença no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O mapea-
mento contempla municípios com mais de 100 mil 
habitantes ou cidades que servem de referência 
para clusters turísticos. Sem antecipar os investi-
mentos, o diretor-executivo da Rede Plaza, Roberto 
Rotter (Foto), diz que a tratativa com os investido-
res potenciais está em estágio bastante avançado.

No Rio Grande do Sul, onde o grupo controlador 
do Plaza São Rafael inaugurou uma unidade em 
novembro do ano passado e anunciou, em maio, 
os planos para Gramado e Garibaldi, Rotter enxer-
ga novas oportunidades em cidades como Pelotas, 
Santa Maria, Uruguaiana e Santana do Livramento. 
“Não há locais escolhidos ainda. 
Atravessamos um momento in-
teressante, justamente, pelas 
oportunidades que o plano 
enseja. Há demanda para mu-
nicípios de 100 mil habitantes 
com carência de hotéis deste 
nível. A marca tem solidez, tem 
tradição e segurança para 
dar uma passo des-
te tamanho”, 
comenta.

Uma ação 
de marke-
ting, no 
aeroporto 
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Salgado Filho, em Porto Alegre, tem o objetivo 
de apresentar ao público e aos eventuais inves-
tidores o novo conceito de quartos que deverá 
ser aplicado nos próximos empreendimentos da 
rede. “Focamos o nosso plano de expansão den-
tro de uma linha de hotéis econômicos, ou seja, 
que atenda à necessidade do viajante, mas bas-
tante focado nos negócios corporativos”, diz.

Iniciativas de marketing, como a realizada pela Rede 
Plaza em aeroportos, já são responsáveis por incremen-
to de até 10% nas receitas da Infraero nos últimos dois 
anos. Fruto de uma nova estratégia comercial da empre-
sa pública responsável pela gestão de 60 terminais que, 
juntos, movimentaram 112 milhões de passageiros no 
ano passado, o potencial do nicho surpreende até mes-
mo quem está à frente dos negócios.

Rede Tauá de Hotéis 
anuncia plano de expansão 

A Rede Tauá de Hotéis, que administra ho-
téis em Caeté e Araxá (MG) e um resort em 
Atibaia (SP), (Foto) comemora o desempenho 
da rede no primeiro semestre deste ano e anun-
cia plano de expansão que prevê a construção 
de dois novos empreendimentos em 2016. “Os 
primeiros seis meses deste ano tiveram um de-
sempenho especial, o que nos motivou a con-
firmar e colocar em desenvolvimento nosso 
plano de expansão que já estava desenhado. 
Estávamos aguardando o momento propício e 

a sinalização positiva veio neste semestre”, re-
vela Lizete Ribeiro, diretora comercial da rede. 
A executiva confirma, ainda, que o plano prevê 
a construção de outros dois empreendimentos: 
um hotel será em Atibaia, onde já opera o Tauá 
Hotel & Convention Atibaia. “O outro é um re-
sort, mas ainda não pode ser comentado, pois 
estamos em fase final de negociação”, diz.

O hotel a ser construído em Atibaia contará com 
a parceria de investidores, está localizado próximo 
ao Centro de Convenções da cidade e somará 120 
apartamentos. Já o resort seguirá o padrão da rede 
e terá 720 apartamentos, além de área de lazer, pis-
cinas, spa e centro de eventos.

Também os empreendimentos em operação re-
ceberão aporte de investimentos para ampliação e 
modernização. Em São Paulo, o Tauá Atibaia, até 
julho do próximo ano, deverá contar com nova 
área de eventos, com capacidade para 3.000 pesso-
as, e nova área de lazer. Até 2018, os investimen-
tos totais em expansão e reforma das unidades em 
operação deverão somar R$ 60 milhões.





62

Investimentos

agosto/2015

Rede Bourbon anuncia Rio Hotel by 
Bourbon em Ciudad Del Este

A rede Bourbon Hotéis & Resorts anunciou que 
está construindo uma unidade da marca Rio Hotel 
by Bourbon em Ciudad Del Este, no Paraguai (Foto 
abaixo). O empreendimento será de categoria mids-
cale com serviços reduzidos e começou a ser cons-
truído no destino após um estudo de mercado.

De acordo com o diretor de operações e implan-
tações da rede, Francisco Calvo, Ciudad Del Este 
tem grande potencial para o turismo corporativo, 
de compras e lazer. Além disso, é a região de livre 
comércio mais importante da América do Sul e a 
segunda cidade mais importante do Paraguai. A 
inauguração do hotel está prevista para acontecer 
no segundo semestre de 2016.

A construção do Rio Hotel by Bourbon Ciudad 
Del Este está dentro do cronograma, onde o nive-
lamento do terreno, e a escavação ao nível do se-
gundo subsolo já foram realizados. Atualmente, 
a estrutura de fundações e pilares está em fase de 
finalização. Ao todo serão 10.950 m² de área cons-
truída, 8 andares de apartamentos num total de 140 
acomodações, um andar de eventos, lobby e dois 

subsolos. “O mezanino do hotel será integralmente 
dedicado a espaço de eventos, com um total apro-
ximado de 500m² entre salas e foyer para a realiza-
ção de treinamentos, reuniões de trabalho e even-
tos sociais”, conta Calvo.

Grande parte do lobby do hotel será dedicada 
ao restaurante do empreendimento, que terá arqui-
tetura contemporânea e contará com uma cozinha 
internacional, atendendo assim todos os tipos de 
paladares. Um fitnes center e o bar lounge também 
prometem agradar os hóspedes.

O hotel estima que deverão ser contratadas 
60 pessoas entre cargos de gerência, supervi-
são e operacional. Para isso, já foi iniciada a 
fase de recrutamento e no segundo trimestre 
de 2016 se dará a fase de seleção.

A contratação de profissionais locais é uma 
preocupação da Rede, pois dessa forma garan-
te uma contribuição para a geração de empregos 
na região, e também permite maior intercâm-
bio de culturas e aprendizado sobre o mercado 
em que está se instalando. “Assim como foi em 
Assunção, temos muitos profissionais locais inte-
ressados nas vagas. A mesma experiência vivida 
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com a abertura do Bourbon Conmebol Assunção 
Convention Hotel demonstra que mesmo aque-
les que não tem experiência no ramo hoteleiro 
podem se tornar referência no atendimento ao 
cliente após passarem pelos treinamentos desen-
volvidos pela empresa. O objetivo é que o pro-
cesso seja da mesma forma em Ciudad Del Este”, 
complementa Calvo, levando em conta que a 
Escola Bourbon de Hotelaria, aplica recursos téc-
nicos e humanos nos três países que opera, facili-
tando a qualificação de mão de obra local.

Recife (PE) terá unidade 
Ibis budget em 2018

A Accor Hotels acaba de assinar o contrato de 
mais um empreendimento na cidade do Recife, 
em Pernambuco. A unidade, que receberá a ban-
deira ibis budget, tem a ordem de R$ 24 milhões 
em investimentos feitos por meio da parceria 

com três empresas: Hima Participações, RevPar 
Incorporações Imobiliárias e Pedra do Reino 
Investimentos, incorporadoras que compõem o 
consórcio responsável pela construção do hotel. 
A previsão de abertura é para 2018.

A unidade Ibis budget deverá contar com 226 
apartamentos e ficará estrategicamente localizada 
no bairro de Piedade, em 
uma região que possui 
vias de acesso e infra-
estrutura de serviços, 
como shopping center, 
bares, restaurantes, 
farmácias e pa-
darias. O ho-

no bairro de Piedade, em 
uma região que possui 
vias de acesso e infra-
estrutura de serviços, 
como shopping center, 
bares, restaurantes, 
farmácias e pa-
darias. O ho-
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tel promoverá a abertura de 460 novos empregos 
diretos e indiretos durante as fases de construção 
e operação. Esta unidade reforça o programa de 
desenvolvimento e expansão da companhia para 
região da América do Sul, com a finalidade de atin-
gir 250 unidades em operação até o final do ano e 
chegar a 500 hotéis em atuação até 2020.

Abel Castro (foto), Diretor de Novos Negócios 
da Accor Hotels para Américas afirma que “Recife 
é um pólo de negócios que amadurece diariamente 
com forte apelo ao turismo de negócios, e também, 
ao lazer e família. A AccorHotels enxerga este po-
tencial diariamente e acredita em uma sólida ex-
pansão de seu portfólio pela região.”

Ribeirão Preto (SP) receberá hotel 
Transamérica em 2016

A rede de Hotéis Transamérica vai inau-
gurar no próximo ano uma nova unidade no 
interior de São Paulo. Desenvolvido pela TAP 
Construtora e Construtora Pagano, a previsão 
de entrega da obra é abril de 2016 em Ribeirão 
Preto, com 167 suítes, restaurante e área de la-
zer panorâmica no Vilaboim Center.

O empreendimento entrará no segmento de 
hotéis Transamérica Prime, de alto padrão. A 
rede firmou parceria de exclusividade com o 
Vilaboim Center, garantin-
do aos investidores total 

garantia no desenvolvimento da marca na cida-
de. A TAP Construtora e a Construtora Pagano 
realizaram pesquisas de mercado durante dois 
anos para certificar um ótimo negócio aos in-
vestidores e também à cidade.

O Vilaboim Center contará ainda com um Mall 
de lojas e serviços, restaurante com parte interna 
e externa coberta para 104 pessoas, bar e lounge 
na área de lazer, centro de convenções para 170 
pessoas com estrutura completa, além espaço de 
vivência e para coquetel. “Estamos investindo em 
altíssima qualidade tanto na construção, quanto na 
decoração, para atender todas as exigências do alto 
padrão Transamérica e, tem certeza de que será um 
marco para a rede hoteleira de Ribeirão Preto”, diz 
Tulio Pagano, da TAP Construtora.

Vila Galé investe R$ 100 milhões 
em novo resort no Brasil 

O Grupo Vila Galé irá reforçar sua presença no 
Brasil com a abertura da oitava unidade hoteleira 
da rede no País. Trata-se de um novo resort em 
Touros, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte. 
No total, o novo projeto representa um investimen-
to de R$ 100 milhões (28 milhões de Euros). A aber-
tura ao público é esperada para setembro de 2017.   

Esta nova unidade será composta por 500 quar-
Vilaboim Center, garantin-Vilaboim Center, garantin-
do aos investidores total 

Ricardo Pagano, Diretor da Pagano Construtora,  Romulo Silva, Diretor de desenvolvimento e novos 
negócios do Transamérica Hospitality Group, Armando Pagano, Diretor da Pagano Construtora, Rui Lace
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tos, três restaurantes, um SPA 
Satsanga, um Clube Nep 
para crianças, um Centro 
de Convenções com cer-
ca de 1.750 m², um centro 
náutico, um campo de 
futebol, um campo mul-

tiuso, um campo de tênis 
e três piscinas exteriores, 

tendo uma delas 
tobogã para 
crianças. 

As sete 
unidades 
h o t e l e i -
ras que o 
Grupo de-
tém atual-
mente no 
Brasil - e 
que estão 
espalha-
das pelos 

estados do Ceará, de Pernambuco, da Bahia e 
do Rio de Janeiro - oferecem um total de 5.000 
camas em três hotéis da cidade e quatro resorts 
“All Inclusive”. Este último segmento ainda é 
pouco explorado no Brasil, razão pela qual o gru-
po decidiu avançar com um plano de expansão 
que passa por este tipo de investimento.  

De acordo com o presidente do Grupo, Jorge 
Rebelo de Almeida (Foto acima), “o novo resort de 
Touros será importante para preencher uma lacu-
na em Natal que, apesar de bem servida de hotéis, 
não tem resorts com esta dimensão, com excelentes 
condições tanto para férias em família como para 
grandes congressos ou outros eventos”. 

Rede Arena terá mais um
 hotel no Rio de Janeiro

No próximo dia 5 de setembro entrará em opera-
ção de soft opening na capital fluminense, mais 

um hotel da Rede Arena. O empreendi-
mento terá 164 apartamentos nas 

categorias: suíte com quarto e sala, apartamentos 
executivos, apartamentos luxo triplo e apartamen-
tos luxo para casal com vista frontal para a praia 
de Copacabana. Os demais 11 apartamentos tipo 
Family com duas camas de casal, 16 apartamentos 
categoria standard casal e 45 apartamentos stan-
dard com duas camas de solteiro possuem vista 
para o Bairro do Leme. Além de TV de LED com 
40”e 48” a cabo, acesso wi-fi à internet, frigobar, 
piso antialérgico, cofre eletrônico, janelas acústicas, 
ar condicionado central, os apartamentos contam 
com recursos para consumo mínimo de energia 
com a conquista da etiqueta PBE Edifica conferi-
da pelo Inmetro. Na cobertura uma área de lazer 
com piscina, academia de ginástica, sauna e bar 
com vista panorâmica. Já o Lobby possui uma ge-
nerosa área de Recepção com internet wi-fi, bar e o 
Restaurante Sampaio com 130 lugares.

Com a certificação de eficiência energética e as 
soluções arquitetônicas do projeto, o Arena Leme 
irá alcançar uma economia de até 50% de energia. 
Na construção das fachadas existe um vácuo de 
sete centímetros entre o acabamento externo e as 
paredes para que o ar quente não fique concentra-
do. Este acúmulo de ar é dispersado através de uma 
espécie de chaminé na área superior do edifício.

Já os vidros externos foram desenvolvidos 
com tecnologia alemã e material ecoambiental. 
Em cada placa existe uma película que favorece 
a passagem de luz e evita que o calor ultrapasse. 
Na cobertura, o porcelanato do piso opera como 
uma manta com isolante térmico. Nos aparta-
mentos, toda a água descartada é tratada e reu-
tilizada nos vasos sanitários já que os banheiros 
lideram o consumo de água.

Segundo José Domingo Bouzon, “Os números 
iniciais assustam porque uma obra normal é mui-
to mais barata. Quando se faz o orçamento é pos-
sível calcular que o projeto ficará, ao menos, 30% 
mais caro. Optar por uma construção sustentável 
requer mão de obra especializada e materiais 
mais caros. Mas os ganhos no futuro compensam. 
Na hora de pensar os gastos com manutenção e, 
principalmente, o impacto no planeta, o investi-
mento torna-se muito mais atrativo”.

No próximo dia 5 de setembro entrará em opera- mais caros. Mas os ganhos no futuro compensam. 
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Cresce o conceito de hospeda-
gem em Motéis no Brasil

Com os grandes eventos que o 
País recebeu nos últimos anos, 
muitos estrangeiros acabaram 
se hospedando em motéis pela 
praticidade e comodidade

O mercado de motéis está em franco cres-
cimento no Brasil. De acordo com IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-

tística, os motéis representam hoje o segundo maior 
meio de hospedagem do Brasil, com aproximada-
mente cinco mil estabelecimentos. Dados da empresa 
ZEAX Expertise em Motéis revelam que este segmen-
to movimenta em torno de R$ 4 bilhões por ano, em-
pregam mais de 250 mil trabalhadores formais e hos-
pedam em torno de 100 milhões de hóspedes por ano. 
A expectativa é de que até 2020 este segmento cresça 
27% ao ano e movimente R$ 10 bilhões ao ano.

Ao contrário do que muita gente imagina que os 
motéis foram criados apenas para encontros amoro-

sos e surgiu no Brasil, está cometendo um ledo enga-
no. O nome motel foi criado nos Estados Unidos na 
década de 20, onde foi inaugurado o primeiro estabe-
lecimento com foco nos viajantes que passavam por 
horas nas estradas americanas. O termo ‘motel’ quer 
dizer motor + hotel, ou, hotel econômico à beira de 
estrada, e por conta disso, esse modelo de negócio foi 
criado para atender este público.

Muitas vezes os motéis no Brasil são confundidos 
com os chamados “Love Hotels’, modelo de hospeda-
gem encontrado em muitos países, sobretudo no Japão, 
o qual abriga o maior número mercado de motéis para 
esta fi nalidade, com mais de 30 mil empreendimentos 
distribuídos nos diferentes perímetros urbanos do país. 
Somente para se ter um breve histórico da época, os 
locais com o fi m de encontros amorosos surgiram no 
Japão em estabelecimentos de 10 a 15 apartamentos du-
rante o período do Edo, entre 1600-1868. Nesses locais, 
os casais eram recebidos por uma funcionária que cui-
dava dos pertences dos hóspedes, servia chá e bolo e 
preparava um banho para o casal. O pagamento pelos 
serviços era realizado apenas na saída do casal.

A ideia de que motel é um meio de hospedagem inferior e de beira de estrada já 

está no passado e hoje, esse segmento movimenta 

R$ 4 bilhões por ano no Brasil

freeimages 
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O primeiro motel com essa finalidade de encontros 
amorosos foi inaugurado no Brasil no final da década 
de 60, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de 
São Paulo (SP), em plena ditadura militar. Na época 
uma lei proibia hospedagens de curta permanência, 
e por conta disso, o empreendimento teve que iniciar 
suas atividades de maneira ‘maquiada’, onde fingia 
ser um clube para poder funcionar.

Quebra de paradigma
Quem pensa que todos os motéis brasileiros só 

dispõem de camas redondas, espelhos no teto, ilu-
minação neon e decoração extravagante está muito 
equivocado. Dados da ABMOTÉIS – Associação 
Brasileira da Indústria de Motéis revelam que cerca 
de 30% dos motéis no Brasil estão com foco maior 
em Negócios e Turismo. Durante a realização da 
Copa do Mundo de Futebol, no ano passado, mui-
tos turistas estrangeiros optaram por se hospedar 
nesses meios de hospedagem, pois o foco desses 
era apenas encontrar uma suíte para descansar e 
recompor as energias durante o mundial.

Na visão da consultora Gabriela Otto ainda existe 
um paradigma muito grande com relação aos mo-
téis no Brasil. De acordo com ela, muitos indivíduos 
têm a ideia de que os motéis possuem um serviço 
inferior com enxovais de má qualidade, decoração 
irregular, entre outros tópicos. “É preciso quebrar 
este paradigma. Essa ideia de que os motéis pos-
suem um serviço inferior está ultrapassada. Esses 
empreendimentos já contam com suítes com deco-
ração e design clean, podendo até ser comparados 
com quartos de hotéis cinco estrelas. Os motéis já 
contam com alta tecnologia de automação em suas 
suítes, gastronomia diferenciada, tanto que existe 
um evento chamado Motéis Gourmet em Belo Ho-
rizonte, que está em sua terceira edição e foi criado 
para demonstrar a excelente qualidade de culinária 
desses meios de hospedagem”, comentou.

De acordo com Gabriela, o conceito dos motéis está 
mudando e que será questão de pouco tempo para 

que esses meios se consolidem como uma nova op-
ção de hospedagem para hóspedes que necessitam de 
uma suíte. “Acredito que os hotéis estão entendendo 
melhor hoje o conceito de day use, onde o hóspede 
paga pelo período em que irá ficar hospedado no hotel. 
O poder não está mais nas mãos do dono do negócio 
hoje em dia. O poder está nas mãos do consumidor. É 
ele quem decide o que é melhor e mais prático para sua 
estadia. O mercado precisa se adaptar a esses novos mo-
dos de comportamento dos indivíduos. E para que os 
hotéis consigam concorrer com os motéis, será necessá-
rio fornecer um serviço a altura para este cliente”.

A consultora finaliza afirmando que é muito 
importante reforçar que a proposta dos motéis em 
comparação com os hotéis é totalmente diferente. 
“Temos que parar de achar que os motéis devem 
ser considerados como hotéis. É outro modelo de 
negócio. Aquele comportamento do zelo, de hos-
pitalidade, de sorrir já na entrada do hóspede é 

Gabriela Otto – “É preciso quebrar o paradigma 

de que os motéis não possuem qualidade. Esses 

empreendimentos já contam suítes com decoração e 

design clean, podendo até ser comparados 

com quartos de hotéis cinco estrelas”
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somente para os hotéis. Nos motéis o atendimento é 
diferente. Não existe um julgamento do hóspede que 
está ingressando no estabelecimento. O atendente não 
pode nem sequer levantar o olhar para o cliente, não 
existe essa ligação hospitaleira. O trato com o hóspede 
é diferente de um meio de hospedagem para o outro. O 
que deve ser ressaltado é qualidade da suíte, do que 
o hóspede encontrará ao se hospedar. O serviço 
prestado deve ser de alta qualidade”, fi naliza.

Falta regulamentação
Embora a tendência de hospedagem nos motéis 

tenha crescido nos últimos anos, esses empreendi-
mentos ainda não são reconhecidos pelo Ministério 
do Turismo como meio de hospedagem. Em busca 
desse reconhecimento está a ABMOTÉIS, uma en-
tidade criada em setembro de 2012, que conta com 
mais de 500 empreendimentos associados, e busca 
desde sua criação alcançar os mesmos benefícios 
que os hotéis possuem atualmente.

De acordo com Eusébio Ribeirinha, Presidente 
da entidade, é uma incoerência que, com mais de 
5 mil empreendimentos espalhados pelo Brasil, os 
motéis não sejam considerados pelos órgãos públi-
cos como meios de hospedagem. “A ABMÓTEIS 
tem formalizado e profi ssionalizado o serviço 
dos motéis. Para isso, elaborou uma classifi cação 
específi ca para os estabelecimentos moteleiros e 
protocolou junto ao Ministério do Turismo em 
uma audiência realizada em janeiro de 2015. Neste 
mesmo encontro, foi exposto, de acordo com da-
dos de pesquisas, que o motel é o segundo meio de 
hospedagem mais utilizado no Brasil, sendo então 
de grande importância o desenvolvimento do seg-
mento. Existem muitos motéis pelo Brasil com alto 
padrão de qualidade nas suas instalações, serviços 
e cozinhas. Cada vez mais os motéis são uma op-
ção de lazer, assim como jantar ou ir ao cinema. 
A sociedade vem mudando hábitos e desfazendo 
preconceitos e é necessário estar atento e acompa-
nhar essas mudanças”, afi rmou.

Ribeirinha afi rma que diferente do que o setor 
em geral pensa, o interesse do setor moteleiro não 
é transformar os estabelecimentos em hotéis, mas 

sim desenvolver uma hospedagem diferenciada 
para um casal ou até mesmo para um hóspede so-
zinho. “Não é foco estruturar os motéis para, por 
exemplo, colocar três camas e criar um quarto tri-
plo. Na verdade, quem manda é o hóspede, seja 
pelas condições de disponibilidade fi nanceira ou 
pela hospedagem em si. Se o cliente quiser se hos-
pedar em um hotel, não terá o que o motel disponi-
biliza e vice-versa. Os motéis são mais uma opção 
de hospedagem para o público”.

Passos para regulamentação
Para que os motéis sejam reconhecidos como meio 

de hospedagem, seriam necessários que esses empre-
endimentos cumprissem algumas normas como: rea-
lizar check-in dos hóspedes, desativar canais porno-
gráfi cos, tirar produtos eróticos de exposição, incluir 
café da manhã na diária, entre outras coisas. 

Segundo um representante do Ministério do Turis-
mo que pediu para não se identifi car, para que esses 
estabelecimentos se enquadrem como meio de hospe-
dagem, deverão ser alterados vários pontos. “No fim de 
2013, o MTur recebeu representantes da Associação Brasi-
leira de Motéis (ABMOTEIS), que apresentaram o interes-
se em incluir motéis no Cadastur — Sistema de cadastro 
dos prestadores de serviços turísticos. Porém, este sistema 
está regulamentado por lei e antes de qualquer modifi -
cação na Lei do Turismo (nª 11771/2008), o tema deve 
ser amplamente debatido em espaços como a Câmara 
Temática de Legislação, do Conselho 
Nacional de Turismo, audiências 
no Congresso e consultas públicas. 
Hoje, conforme a Lei do Turismo, as 
categorias de meios de hospedagem 
aptas a obter a classificação por estre-
las são: hotel, resort, hotel fazenda, 
cama e café, hotel histórico, pousada, 
flat/apart. No Cadastur, além 
dessas modalidades, al-
bergues e acampamen-
tos turísticos também 
podem se cadastrar 
como meios de hos-
pedagem”.

Eusébio Ribeirinha – “A sociedade vem mudando hábitos e desfazendo 

preconceitos e é necessário estar atento e acompanhar essas mudanças”
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penalidades que os meios de hospedagem poderão 
sofrer caso não disporem de preservativos em suas 
suítes estão cancelamento de alvará de funciona-
mento e multa ao estabelecimento. 

Em algumas cidades brasileiras como Belo Hori-
zonte (MG), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), 
Natal (RN), Araraquara (SP), entre outras, os meios 
de hospedagem são obrigados a fornecerem preser-
vativos por conta de leis municipais. A fiscalização 
das suítes fica a cargo das vigilâncias sanitárias dos 
municípios e muitos empreendimentos estão sen-
do multados por descumprirem a legislação. Por 
estar em caráter conclusivo, é essencial que todos 
os hotéis, motéis, pousadas e similares se adequem 
para evitar possíveis penalidades previstas em lei.

Motel Design
Presente na capital paulista há 25 anos, o Motel 

Lush é considerado o primeiro Motel Design do Bra-
sil. Cada suíte do empreendimento é única, com de-
coração moderna e contemporânea, aliando conforto 
e requinte em um mesmo local. No Lush o hóspede 
consegue vivenciar uma boa experiência gastronômi-
ca agregada ao serviço premium de hotelaria.

O posicionamento do representante do Minis-
tério do Turismo ainda ressalta que este assunto 
precisa ser debatido com o setor, analisando, por 
exemplo, se os motéis têm tratamento tributário 
semelhante a outras categorias de hospedagem, e 
principalmente a disposição dos empresários do 
setor em adotar padrões de formalização, qualida-
de e segurança semelhantes aos dos outros meios.

Preservativos nas suítes
Se os motéis ainda aguardam parecer para serem 

reconhecidos como meio de hospedagem, eles já 
atendem normas que servem também para os ho-
téis e que a grandiosa maioria não cumpre. Um bom 
exemplo é a lei federal n° 1272/2011 que vigora em 
caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e que 
vai sobrepor a várias leis municipais. O projeto torna 
obrigatório o fornecimento gratuito de preservativos 
e de folhetos educativos sobre doenças sexualmente 
transmissíveis nos hotéis, motéis, pousadas, pensões 
e similares. Este projeto foi aprovado pela Comis-
são de Turismo e Desporto da câmara e agora de-
pende apenas da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania para entrar em vigor. Dentre as 

O motel Lush (SP) conta com suítes com design diferenciado
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O empreendimento conta com 60 suítes, e as 
categorias Spa Splash, Splash, Cine 4D, Spa, 
Lounge, Hidro, Lush e Special. Algumas pos-
suem 75 m², piscina aquecida com cachoeira, 
área externa com teto solar, sauna, hidromas-
sagem, ducha dupla com cromoterapia, 2 TVs 
de LED de 40 polegadas, ar split (quente e 
frio), DVD, frigobar, adega de vinhos,  som 
com MP3 Player , Internet Wi-fi e  garagem 
Privativa. Na Cine 4D, os hóspedes contam 
com um cinema 4D privativo para duas pes-
soas dentro da suíte, com mais de 100 títulos 
de filmes onde é possível assistir em tela 3D e 
exclusiva poltrona que recria os movimentos 
dos filmes. A suíte Special se destaca também 
por ser adaptada para portadores de defici-
ências físicas. Ela possui chuveiro com cro-
moterapia e iluminação de lED na cama com 
a opção de escolher a cor que desejar para 
compor na ambientação.

Suítes temáticas
Situado na Asa Norte de Brasília, na capital fe-

deral, o Flamingo Motel oferece 11 tipos de aco-
modações todas inspiradas em características de 
vários países, onde o hóspede consegue ter uma 
viagem pelo mundo em uma experiência diferen-
ciada. Dentre os diferenciais do Flamingo Motel 
pode-se citar a cozinha internacional e uma com-
pleta adega com diversos rótulos de vinhos. 

As categorias de suítes Marrakech e Taj Mahal 
contam com decoração temática, churrasquei-
ra, hidromassagem, sauna, piscina e teto solar, 
assim como vista para Brasília. Recentemente 
o motel inaugurou as suítes Lisboa e Ibiza, que 
também seguem a mesma tradição de acomoda-
ções tematizadas e decoração diferenciada.

O motel também oferece a opção de suíte 
para hóspedes cadeirantes, adaptada para pro-
porcionar conforto e segurança. Há também 
opções de suítes com hidro e sauna.

O Flamingo Motel possui diferentes suítes tematizadas
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Naoum Hotel Brasília promove mudanças 
para reposicionamento de marca 

O Hotel Naoum Express Brasília, localizado no 
Distrito Federal, iniciou em 2015 um amplo pro-
cesso de reestruturação interna, sob o comando de 
Beth Mendes, com o objetivo de buscar um novo 
reposicionamento de marca passando a atender 
apenas com o nome de Naoum. “A mudança do 
nome, assim como do logotipo, é embasada em 
um plano de comunicação sólido e foi feita no 
sentido de atualizar o layout do hotel, buscando 
abrir o prospecto de clientes e desenvolver as re-
lações de serviço a um grau mais personalizado e 
intimista”, revela a gerente geral Bete.

Segundo ela, agregando os valores de um 
Lifestyle Hotel, o Naoum passou a oferecer aos 
clientes um novo conceito em hotelaria. “Este 
conceito está cheio de personalidade e energia, 
com um modelo estético mais prático. As mu-
danças instituídas têm como foco principal a me-
lhoria contínua da nossa marcante característica, 
que é a excelência em atendimento. Ao conhecer 
a nova fachada e a nova decoração do hotel o 

cliente será surpreendido pela renovação. Agora, 
a tradição em bem atender e receber anda lado 
a lado com o espírito dinâmico e jovem de um 
Lifestyle Hotel”, assegura Bete.

ABIH-PE apresenta nova diretoria
Foi empossada a nova diretoria da ABIH/

PE – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Pernambuco, onde Artur Maroja 
foi eleito o novo presidente da entidade. O 
executivo substitui Eduardo Cavalcanti, do 
Portal de Gravatá, que alcançou algumas 
conquistas durante seu mandato.

Dentre os avanços conquistados por 
Cavalcanti, estão a implantação da ferramen-
ta Central de Compras, a criação do novo 
site, a realização e o apoio a programas de 
qualificação profissional, a coordenação da 
Equipotel Conference em 2014, além da atu-
ação em conselhos e eventos e a participação 
ativa na negociação de acordos e convenção 
coletiva do trabalho. Agora, Cavalcanti será 
o vice-presidente da entidade e terá Carlos 
Maurício Periquito como diretor executivo.
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Confira a seguir outros nomes da diretoria:
Conselho Administrativo (2015-2017)

Presidente: Artur Maroja da Costa Pereira Filho
Vice-Presidente: Eduardo Costa Cavalcanti
Conselheiros: José Otávio de Meira Lins; Marcelo 
Alvarez de Lucas Simon; Roberto Baptista da Silva 
Mattos; Danilo Távora Pedrosa; Otaviano Dias 
Maroja da Costa Pereira.
Suplentes: Amanda da Costa Carvalho; Marcus 
Aurélio de Oliveira Reis.
Conselho Fiscal (2015-2017)
Presidente: Eduardo Lacerda Tiburtius
Conselheiros: Luis Gonçalves de Barros Netto; 
Maria Carmem de Oliveira Loyo; 
Suplentes: Paulo Eduardo de Oliveira Malheiros; Maria 
Carolina de Castro Oliveira; Mássimo Pellitteri
Diretor Executivo: Carlos Mauricio Meira de 
Oliveira Periquito
Conselho Consultivo: José Otávio de Meira Lins; Ruben 
Alves Gomes; José Pedrosa de Oliveira; Eduardo 
Barbosa de Moraes; Marcelo de Lucas Simon.

Rede Bourbon lança 
sistema de web check-in 

A rede Bourbon Hotéis & Resorts acaba de 
lançar a ferramenta Web Check-in Bourbon, a 
qual tem como objetivo agilizar o ingresso dos 
hóspedes em suas unidades no Brasil, Argentina 
e Paraguai. Com o objetivo de evitar o acúmulo 
de hóspedes nos lobbys e recepção dos hotéis, o 
sistema web check-in foi desenvolvido pela em-
presa de software Ilegra, e propicia mais agili-
dade no procedimento, onde o cliente recebe por 
e-mail o acesso a ferramenta através de um link, 
junto com o voucher de confirmação de reserva. 

O usuário consegue preencher e en-
viar um formulário online, infor-
mando à equipe de recepção do 
hotel ou resort.

De acordo com o diretor de TI 
da rede, Tiago Dutra, ao chegar 

ao empreendimento, o cadas-
tro já está preenchido 

e o cliente precisa 
apresentar ape-
nas dados bási-
cos da reserva e 

documentos pessoais (inclusive menores de 18 
anos). “O projeto visa oferecer mais uma conve-
niência para nosso hóspede, que pode agilizar 
seu processo de entrada nos hotéis e resorts da 
Rede após seus deslocamentos, bem como me-
lhorar o atendimento aos clientes, já que a aqui-
pe de recepção consegue atendê-los mais rapi-
damente e já partindo da premissa de que todos 
os dados dos hóspedes estão no sistema, facili-
tando o trabalho”, afirmou.

Já para a diretora de marketing da Rede 
Bourbon, Adriana Cardoso, “o projeto vem com-
plementar a tendência da Rede, seguindo o mer-
cado internacional, em reforçar a comunicação 
online e os benefícios trazidos pelo site Bourbon, 
que foi ao ar há poucos meses e registra sucessivos 
recordes em reservas e faturamento”. O web che-
ck-in deve ser feito até 24 horas antes da chegada à 
unidade, de forma que a equipe de recepção tenha 
tempo de analisar e lançar as reservas em sistema.

Paradise Resort conquista 
Certifi cado de Responsividade 
do Facebook

O Paradise Golf & Lake Resort, empreendi-
mento localizado em Mogi das Cruzes (MG), re-
cebeu recentemente do Facebook, o Certificado de 
Responsividade. O certificado foi criado para cal-
cular o tempo médio que as empresas gastam para 
responder as mensagens via inbox.

De acordo com Ricardo Aly, diretor comercial 
do resort, a marca da certificação fica na página do 
hotel, “Nosso foco é o cliente. Responder as suas 
necessidades é muito importante e uma das formas 
de manter a confiança“. A gerente de Marketing 
do resort, Tatiana Alabarce, também comemora 
os resultados. “Estamos muito satisfeitos com o 
reconhecimento, pois nosso esforço em atender e 
solucionar as demandas é diário”.

Sheraton São Paulo WTC cria 
suíte inspirada no filme 
“O Exterminador do Futuro”

O hotel Sheraton São Paulo WTC, localizado no 
bairro paulistano do Brooklin, lançou uma suíte 
especial inspirada no novo filme “O Exterminador 
do Futuro: Gênesis”. O quarto, de 50 m², locali-

junto com o voucher de confirmação de reserva. 
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zado no 10º andar do 
Sheraton, é assinado pelo 
arquiteto Luis Pedro 
Scalise, com colaboração 
da Paramount Pictures, 
estúdio responsável pelo 
lançamento do quinto 
filme da saga. A suíte fi-
cou decorada durante o 
mês de julho.

Para criar o quarto ins-
pirado no filme, o arquite-
to se baseou em todos os 
materiais produzidos para 
o novo longa-metragem, 
além de pesquisar acervos 
de colecionadores, revis-
tas especializadas, etc. “A 
ideia é que o hóspede se 
sinta confortável e tenha 
uma noite incrível”, reve-



76

Mercado

agosto/2015

la Scalise, que encontrou a harmonização ideal entre as 
misturas dos tons pretos com branco e prata.

As paredes foram revestidas com um papel de 
parede da Búcalo, que além de emborrachados, tam-
bém são flocados. A tecnologia embutida no revesti-
mento permite que o hóspede sinta a mudança das 
cores conforme se locomove pelo quarto. Luzes de 
led e fibra ótica prometem deixar o ambiente mais 
tecnológico e futurístico, que terá em sua decoração 
diversos produtos fornecidos pela empresa Harley 
Davidson, como capacete e relógio. Uma réplica da 
moto Fat Boy, que foi utilizado no segundo filme da 
série, ficará exposto no saguão do hotel.

Outros parceiros também participaram do proje-
to, como Maria Pia, Uniflex, Quaker Decor, Caçula 
Pneus e By Kamy. Além de receber, como cortesia, 
uma par de convites para assistir ao novo filme da 
série, ao fazer a reserva do quarto o cliente também 
ganhou um DVD do Exterminador do Futuro 2.

Equipotel 2015: Projeto promoverá 
intercâmbio entre alunos e empresas 

Em uma parceria da Equipotel São Paulo 2015 e 
a Universidade Anhembi Morumbi, alunos dos cur-
sos de Hotelaria, Turismo, Eventos e Gastronomia 
participarão do Projeto “Compradores do Futuro”, 
que proporcionará o intercâmbio entre os estudan-
tes e o ambiente de negócios da feira. Sessenta alu-
nos serão selecionados e seguirão um cronograma 
de atividades exclusivas, com palestras, visitas téc-

nicas e workshops com empresas expositoras, du-
rante o evento, que ocorre de 14 a 17 de setembro, 
no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

Coordenador adjunto do curso de Hotelaria da 
universidade, Gilberto Back explica a importân-
cia de aproximar os alunos de um ambiente que 
retrata o dia a dia do mercado de trabalho. “O re-
sultado esperado é a criação e fortalecimento de 
networking, além de atualização e novidades no 
setor. Esse contato, especificamente na Equipotel 
com o projeto Compradores do Futuro, amplia a 
visão sobre as opções de fornecedores de produ-
tos e serviços para os empreendimentos da área de 
hospitalidade”, afirma.

Segundo Back, os estudantes desenvolvem proje-
tos integrados em todos os semestres. Alguns desses 
projetos são voltados à análise e/ou criação de em-
preendimentos na área. Dessa forma, o conhecimento 
e a troca de informações com fornecedores que parti-
cipam da Equipotel são um elemento extremamente 
importante no momento de criação do produto e ela-
boração da viabilidade financeira dos projetos.

Pestana Rio Atlântica sediará shows 
de jazz até o fi m do ano

O Pestana Rio Atlântica, situado na capital 
fluminense, preparou uma nova opção de entre-
tenimento para seus hóspedes. O hotel receberá 
uma temporada de quatro noites com shows de 
jazz, onde será contada a história do estilo musi-
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cal através de uma linha cronológica.
O evento intitulado D’Jazz apresenta o tema “Do 

New Orleans ao Cool” e, receberá músicos da nova 
geração do jazz carioca para homenagear grandes 
nomes como Folakemi Quinteto, Iuri Nicolsky Jazz 
Band, Pedro Araujo Quinteto e Quarteto Rua Jazz. 

Os artistas que comporão a homenagem são: 
DJ Mrqz (Nu Disco / Indie Dance); New Orleans 
Original Jazz Band; Folakemi Quinteto; Iuri 
Nicolsky Quinteto e Quarteto Rua Jazz.

RCI premia equipe de vendas do 
Maceió Mar Vacation Club (AL)

A RCI - Resort Condominiums International 
premiou no último dia 7 de julho os destaques de 
vendas do Maceió Mar Vacation Club que se des-
tacaram na comercialização do sistema timeshare 
no primeiro semestre. As premiações foram fei-
tas em um evento no próprio hotel e contou com 
a presença da diretora comercial do Maceió Mar, 

Adriana Vasconcelos e da diretora da New Time 
Consulting, Adriana Chaud.   

Para o executivo de contas da RCI, Marcos 
Ravagnani, “premiar os vendedores do Maceió 
Mar comprova que toda a equipe está alinhada 
e comprometida com a operação, o que resulta 
em um ótimo desempenho para este primeiro 
semestre de vendas”. 

Recentemente, o hotel recebeu o reconhecimento 
na categoria Gold Crown, concedido aos empreen-
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dimentos que cumprem as normas específicas em 
áreas como manutenção, arrumação, hospitalidade 
e procedimentos de check-in e check-out. Essa pre-
miação tem como critério avaliar os comentários e 
notas que os sócios da RCI atribuem, após a sua 
experiência de férias no empreendimento afiliado. 

Ranking dos premiados por categorias:
Supervisor
1º lugar: Kaique Jordan da Fonseca Santos
2º lugar: Wellington Gonçalves dos Santos
3º lugar: Romulo Roberto Cerqueira da Silva
Consultor
1º lugar: Wellington Gonçalves dos Santos
2º lugar: Romulo Roberto Cerqueira da Silva
3º lugar: Kaique Jordan da Fonseca 
Capacitação
1º lugar: Maria Rafaela da Silva dos Santos
2º lugar: Rafaele Chalaça Marçal
3º Lugar: Carlos Roberto Silva
Destaque do semestre: Suedo Sobral.

Rede Plaza de Hotéis lança 
simulador de suíte no Aeroporto 
de Porto Alegre (RS)

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs apre-
sentou no início do mês passado uma inédita ex-
periência virtual sobre hotelaria com projeto no 
Aeroporto de Porto Alegre (RS). Dentro da inicia-
tiva de Modernização de Consumo de Marca nos 
Aeroportos, a equipe da M. Stortti, com o apoio da 
Infraero, apresentará no evento o projeto especial 
de um apartamento simulado com todos os servi-
ços que a rede oferece.

Locando um espaço no Terminal 1 do 

Aeroporto, o projeto inclui a montagem e de-
coração de um quarto de hotel (no caso, do 
Plaza), onde estará representada toda a inova-
ção da Rede Plaza de Hotéis através de uma 
decoração diferente, aliando o retrô ao contem-
porâneo, além de aproximar o grande público, 
que frequenta o Aeroporto, da experiência de 
se hospedar no Plaza. 

As parcerias com Grupo SCA, Teka, Gobbi 
Novelle e Laboratório da Luz colaboraram com a 
decoração baseada em paleta de cores neutras e 
estilo retrô com uso da madeira e aramados, lu-
minárias e utilização do enxoval Plaza no aparta-
mento. Os hóspedes (atores) interagirão no aparta-
mento do hotel aproximando os frequentadores do 
Aeroporto à experiência de se hospedar na Rede 
Plaza de Hotéis. Enquanto isso, outra parte do pú-
blico poderá, com a utilização de óculos 3D, perce-
ber a atuação da Rede Plaza.

O objetivo da iniciativa da Rede Plaza de 
Hotéis, chamada de Virtual Experience, é 
proporcionar aos participantes experiências 
sensoriais distintas, misturando o ambien-
te real do apartamento montado no saguão 
do Aeroporto com a experiência virtual dos 
panoramas dos hotéis da Rede mostrados de 
maneira inovadora, através do Cardboard - 
óculos com visores de realidade virtual que 
levam o público a um ambiente tridimensio-
nal de uma maneira simples e divertida. 

Hotel Golden Tulip Regente 
recebe intervenção urbana

O hotel Golden Tulip Regente, empreendi-
mento situado na orla de Copacabana, na capital 
fluminense, recebeu uma obra do artista plásti-
co Jayme Art. A intervenção urbana foi feita na 
fachada interna do hotel e possui 33 metros. A 
parceria aconteceu entre o Instituto Rua – núcleo 
de convergência de novas ideias e linguagens – e 
a rede BHG, que administra o hotel.

De acordo com Rodrigo Landa, Gerente ge-
ral do empreendimento, “A nossa ideia era dar 
cor a essa parte do hotel, pois muitas pessoas se 
hospedam em quartos com vista para essa área 
e tentar torná-la uma galeria de arte agregaria 
valor e entregaria aos hóspedes uma vista mais 
confortável e artística”, afirmou.
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De acordo com Jayme, a obra escolhida para 
ser pintada na fachada interna do hotel foi 
“O Balanço”, que tem a proposta de mostrar 
como lembranças serão sempre preservadas 
na memória. “O balanço é responsável pela 
primeira sensação de voar que se tem quan-
do criança e a nossa ideia é justamente essa: 
reviver certas recordações”, destacou.

Recanto Cataratas 
comemorou 25 anos 

O Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention, situado em 
Foz do Iguaçu (PR), comemorou 
no dia 07 de julho, seu aniver-
sário de 25 anos. Para celebrar a 
ocasião, o resort lançou um Selo 
Comemorativo que estará presen-
te em toda comunicação institucional do hotel ao 
longo deste ano. 

De acordo com Edilson Andrade, diretor co-
mercial do empreendimento, “O lançamento do 
Selo representa, de forma conceitual, o know-how 
adquirido nesse período e está intrínseco na arro-
jada visão de seus sócios fundadores e nos valores 
transmitidos à equipe. Essa experiência, que teve 
início com o Recanto Park Hotel, trouxe como re-
sultado, nos dias de hoje, um produto de alta qua-
lidade, moderno, atualizado e com excelência em 
serviços”, avaliou.

Recentemente, o resort realizou uma ampla mo-
dernização e, segundo Andrade, os investimentos 
realizados em infraestrutura auxiliaram o empre-
endimento a se posicionar no mercado. “Temos 
colhido muitos resultados positivos, frutos não 
apenas desses investimentos, mas, sobretudo, da 
constante dedicação dos dirigentes e colaborado-
res.” Somos especializados em bem receber, procu-
ramos todos os dias oferecer o melhor em serviços 
e atendimento aos nossos hóspedes”.
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Congresso ABAV de Turismo terá 
novo conceito na 43ª ABAV

A 43ª edição da ABAV – Expo Internacional de 
Turismo, evento que será realizado no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, em São Paulo (SP), 
de 24 a 26 de setembro, contará com uma série 
de atividades especiais em sua programação. 
Uma delas é o Congresso ABAV de Turismo, o 
qual contará com um conteúdo mais amplo e ali-
nhado aos pilares da feira, que são: Negócios, 
Conhecimento e Relacionamento.

O congresso é âncora da Vila do Saber, espaço de-
dicado à capacitação dos profissionais que visitam 
a feira e que neste ano terá curadoria de Gustavo 
Syllos, e de acordo com o presidente da ABAV 
Nacional – Associação Brasileira das Agências de 
Viagens, Antonio Azevedo, irá ampliar o seu es-
copo inserindo em sua grade palestras, painéis e 
debates sobre os temas de maior relevância para o 
setor. “A proposta para esta edição é oferecer não 
somente um conjunto de informações, mas uma 
completa capacitação para quem atua em agen-
ciamento, operações, redes hoteleiras, locadoras, 
companhias aéreas, consolidadoras, entre outros 
segmentos, retomando seu papel de referência na 
qualificação profissional”, afirmou.

De acordo com a vice-presidente de Capacitação 
e Certificação da entidade, Ana Carolina Medeiros, 
nesse ano serão abordadas as principais tendên-
cias que englobam o mercado de turismo. “Para 
esta edição, sugerimos temas que englobam os 
segmentos de e-commerce, mídias sociais, mobi-
le e iniciativas para pequenas e médias empresas. 
Nossa expectativa é de que os participantes pos-

sam entender como esses conteúdos contribuem 
para seu negócio e, consequentemente, para o de-
senvolvimento do setor como um todo”.

São Paulo foi a principal porta de entrada 
dos turistas estrangeiros em 2014

O estado de São Paulo foi o que mais rece-
beu turistas estrangeiros no ano de 2014. É o 
que revela o Anuário Estatístico do Turismo 
do Ministério do Turismo, o qual apontou que 
2,2 milhões de visitantes entraram no Brasil 
por São Paulo em 2014. Em segundo lugar está 
o Rio de Janeiro (1,59 milhão) e, em terceiro, o 
Rio Grande do Sul (907 mil).

De acordo com Henrique Alves, ministro do 
Turismo, esses dados demonstram o potencial 
de crescimento do turismo brasileiro. “Somos 
o país número um em atrativos naturais segun-
do o Fórum Econômico Mundial, porém ainda 
recebemos menos turistas do que nações como 
México e Tailândia. Ações como a liberação de 
visto para norte-americanos e a desburocrati-
zação do investimento privado podem ajudar 
a reverter esse quadro”, defende.

O levantamento é divulgado todo ano pelo 
MTur e é produzido com base nos números da 
Polícia Federal. A edição 2015, ano-base 2014, 
revela um crescimento de 10,6% no volume de 
turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 
2014, na comparação com o ano anterior. Ao 
todo, foram 6,4 milhões de chegadas em 2014, 
contra 5,8 milhões em 2013. Nos últimos 20 
anos, o aumento é de 222%.

A Argentina continua sendo o principal país 
emissor de turistas para o Brasil, onde foram en-
viados em 2014, 1,7 milhão, seguida pelos Estados 
Unidos (656 mil). Na avaliação por continentes, o 
destaque é a Oceania, que registrou, em 2014, au-
mento de 48,2% na quantidade de visitantes envia-
dos ao Brasil (80,4 mil).

Nordeste é região preferida dos 
brasileiros para viajar no inverno

No inverno, muitos brasileiros escolhem fugir do 
frio. Como esta estação coincide com o período das 
férias de julho, os viajantes aproveitam a alta do dólar 
para viajar no próprio país, e o Nordeste é o destino 



81

Trade em Notícias

agosto/2015



82

Trade em Notícias

agosto/2015

preferido dos turistas. De acordo com um estudo rea-
lizado pelo Hotel Urbano, as cidades de Porto Seguro 
(BA), Fortaleza (CE), Gramado (RS), Natal (RN) e 
Maceió (AL) são as mais buscadas por brasileiros que 
desejam viajar durante os próximos três meses.

Completando a lista dos destinos mais procu-
rados estão Campos do Jordão (SP), Mata de São 
João-BA, Porto de Galinhas (PE), Ilhéus (BA) e 
Búzios (RJ). Entre as dez cidades mais buscadas, 
sete são na região Nordeste, região que teve as bus-
cas aumentadas em 115%. “O turismo interno é de-
finitivamente a bola da vez em 2015. E viajar para 
o Nordeste nesta época do ano traz um excelente 
custo-benefício. Não por acaso a região desponta 
como a mais procurada pelos brasileiros”, afirma 
Antônio Gomes, cofundador e diretor comercial do 
Hotel Urbano. “A alta do dólar desanimou muitos 
brasileiros que planejavam passar a temporada de 
inverno no exterior. Boa parte dos viajantes troca-
ram Caribe e Estados Unidos, por exemplo, por 
destinos nacionais, principalmente aqueles volta-
dos para família”, afirma.

O estudo Sondagem do Consumidor, do 
Ministério do Turismo, reforça a análise. Divulgado 
recentemente, o levantamento mediu a intenção de 
viagem do brasileiro pelos próximos seis meses. De 
acordo com a pesquisa, 74,1% dos viajantes preten-
dem viajar pelo País no período. O índice é o maior 
dos últimos cinco anos e o Nordeste justamente 
desponta como a região mais procurada pelos tu-
ristas, com 42,7% da preferência. 

Confira o ranking dos destinos brasileiros mais 
procurados pelos viajantes para a temporada de 
inverno:

1) Porto Seguro (BA)
2) Gramado (RS)
3) Fortaleza (CE)
4) Maceió (AL)
5) Natal (RN)
6) Campos do Jordão (SP)
7) Mata de São João (BA)
8) Porto de Galinhas (PE)
9) Ilhéus (BA)
10) Armação de Búzios (RJ)

O frio de Gramado (RS) atraiu muitos brasileiros no mês de julho
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Senac SP terá curso de capacitação 
para setor de agências de viagem

Em 2016, o Senac São Paulo lançará novos 
cursos voltados para o segmento de agência 
de viagens. Com carga horária total de 24 ho-
ras e desenvolvido em parceria com a AVIESP 
– Associação das Agências de Viagens do 
Estado, o curso livre “Agente de Viagens: apri-
moramento de estratégias no atendimento e 
vendas”,  será ministrado com consultoria da 
diretora da AVIESP, Marcela Candioto.

O curso será voltado para estudantes e empresá-
rios do setor de turismo, colaboradores de agências 
(consultores, operadores, etc), guias de turismo e 
pessoas que já atuam ou tenham alguma experi-
ência no setor de agenciamento de viagens. Para o 
Senac, a parceria com a AVIESP permitirá ampliar 
a oferta de formação profissional para o segmento 
das agências de viagens. “No contexto econômico 
atual, o setor passa por inquietação e, portanto, 
aprimorar as estratégias de atendimento e vendas 
será o diferencial para manutenção do negócio e 
enfrentar o período de turbulência”, destaca Jéssica 
Kobayashi Corrêa, coordenadora da área de turis-
mo e lazer do Senac São Paulo.

Diretora da AVIESP, Marcela Candioto parti-
cipou do desenvolvimento do curso e aliou a sua 
experiência do setor ao Senac. “O objetivo é apre-
sentar técnicas e tecnologias que podem levar à 
excelência no atendimento ao cliente, visando 
otimização de tempo e maximização de lucro dos 
agentes de viagens, buscando a sustentabilidade 
financeira e posicionamento no mercado”, disse. 
Segundo Marcelo Matera, presidente da associa-
ção, “com certeza, o curso se tornará uma capaci-
tação imprescindível para que os agentes fidelizem 
seus clientes, diante do mercado competitivo”.

A parceria se estenderá também aos cursos 
oferecidos em conjunto com o ICCABAV para 
as unidades do Senac, que contribuirá com con-
teúdo educacional. A parceria AVIESP/Senac é 
válida até 31/12/2016 e prevê descontos para 
novas matrículas nas unidades do estado de 
São Paulo como a seguir:
- 10% (dez por cento) nos cursos de Qualificação 
Profissional e Técnicos; 
- 10% (dez por cento) nos cursos Livres, Extensão 
Universitária, Pós-graduação e Eventos (workshops, 
congressos, palestras e seminários); 
-  20% (vinte por cento) no curso sobre excelência 
no atendimento, marketing digital e mídias sociais 
para agências de viagem.

Vendas no Agenciamento Turístico 
despencam devido à crise econômica 

Uma pesquisa realizada pelo Ipeturis - Instituto 
de Pesquisas, Estudos e Capacitação em Turismo, 
concluiu que a crise econômica está afetando as 
vendas de 82,1% das empresas do agenciamento 
turístico do Brasil em 2015. O estudo foi realizado 
para o Sindetur-SP - Sindicato das Empresas de 
Turismo no Estado de São Paulo com o objetivo de 
avaliar as expectativas do setor durante a tempora-
da de inverno.

Entre as empresas que indicaram influência ne-
gativa na movimentação, a queda superior a 20% 
foi apontada tanto nas vendas para pessoas físicas 
(71,6% das empresas consulta-
das), quanto nas vendas para 
público corporativo priva-
do (45,1% das empresas). 
Por sua vez, o setor público 
apontou menor redução nas 
vendas, com 59,4% das em-
presas consultadas indi-
cando uma queda 
de até 10%.

Da esquerda para direita Marcelo Matera 
(Presidente da AVIESP), Marcela Candioto 

(Diretora da AVIESP) e Jéssica Kobayashi(SENAC)
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Segundo Ilya Michael Hirsch, presidente em 
exercício do Sindetur-SP, “as vendas do setor 
de agenciamento turístico para pessoas físicas 
foram as mais afetadas negativamente pelos 
efeitos da crise econômica brasileira com va-
riação média de -39,8%, enquanto que para o 
segmento corporativo privado a queda de ven-
das teve variação média de -25,7%”.

De acordo com o levantamento, mais da me-
tade das empresas consultadas (67,7%) acreditam 
que as vendas voltarão aos patamares normais no 
prazo de um ano. Para uma parcela menor das em-
presas (9,5%), a queda nas vendas ainda deve con-
tinuar por mais um ou dois anos. E para 22,9% de-
las, este período será superior a dois anos. Quanto 
ao quadro de colaboradores, 22,3% das empresas 
consultadas afirmaram que já demitiram em razão 
da crise econômica e outras 34,6% admitiram que 
ainda há risco de demissões.

Viagens para os destinos internacionais sofre-
ram um impacto maior, com queda média de 44,2% 
nas vendas, enquanto as viagens para os destinos 
nacionais apresentaram retração média de 27%. 
Entre os destinos nacionais mencionados direta e 
espontaneamente pelos entrevistados, o ranking de 
vendas é liderado por Gramado (15,3%), Fortaleza 
(14,1%), Rio de Janeiro (7,6%), São Paulo (7,1%), 
Natal (6,5%) e Salvador (6,3%). Das motivações 
para as suas escolhas, o clima frio em Gramado, sol 
e praia em Fortaleza, Natal e Salvador e os negó-
cios no Rio de Janeiro e São Paulo.

Nos Estados do Rio Grande do Sul (20,7%), Ceará 
(14,2%), Bahia (11,5%), São Paulo (11,2%) e Rio de 
Janeiro (7,9%) estão os destinos nacionais mais 
mencionados pelos entrevistados. Entre os prin-
cipais destinos internacionais citados direta e es-
pontaneamente pelas empresas para a Temporada 
de Inverno 2015, destaque para Orlando (13,2%), 
Miami (11,6%), Nova York (9,3%), Paris (7,6%) e 
Buenos Aires (6,7%). As principais motivações in-
dicadas para estes destinos foram os parques temá-
ticos em Orlando, compras em Miami e Nova York 
e os atrativos culturais em Paris e Buenos Aires.

16 empresas apresentarão projetos 
para o Novo Anhembi

Até o dia 26 de setembro, 16 empresas homo-
logadas apresentarão projetos para revitaliza-

ção e modernização do complexo de eventos 
Anhembi, situado na zona norte da capital 
paulista. A lista de empresas que estão aptas 
a apresentar projetos foi publicada no Diário 
Oficial do dia 27 de junho. A partir desta data, 
elas têm 90 dias para apresentar os estudos.

Durante esse período, serão realizadas reu-
niões com os interessados para esclarecimento 
de dúvidas e também visitas técnicas ao local. 
A área objeto do chamamento público tem cer-
ca de 300 mil m² e inclui o tradicional Pavilhão 
de Exposições, o Palácio das Convenções e o 
estacionamento. O Polo Cultural e Esportivo 
Grande Otelo (Sambódromo) não será incluí-
do. Os projetos deverão ser entregues à empre-
sa municipal de turismo e eventos da cidade, a 
SPTuris – São Paulo Turismo, para análise.

Nos estudos, além de revitalizar os atuais es-
paços para eventos, as empresas poderão também 
propor a construção de hotéis, estacionamento 
vertical, novos espaços para eventos, restaurantes 
e outros. A interligação com o transporte coletivo 
também deverá estar contemplada. Uma das alter-
nativas poderá ser uma ligação por trem elevado 
ou VLT, capaz de transportar 15 mil pessoas por 
hora, em um trajeto de pouco mais de um quilôme-
tro entre o complexo e a estação Tietê do Metrô.

Entre as cadastradas, estão construtoras, incor-
poradoras, empreiteiras, escritórios de arquitetura 
e também consórcios. Para o secretário municipal 
para Assuntos de Turismo e presidente da SPTuris, 
Wilson Poit, a quantidade de empresas interessadas 
superou as expectativas. “Sabemos que esse é um 
grande projeto. Mas a lista de interessadas foi acima 
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do esperado, o que é uma excelente notícia. Agora 
vamos aguardar os projetos para enfim elaborarmos 
uma proposta e lançarmos o edital”, diz Poit.

Primeiro voo do Airbus A350 XWB 
pela TAM será no Brasil 

O primeiro A350 XWB das Américas, que per-
tence à TAM Linhas Aéreas, já está com suas rotas 
traçadas. A aeronave, que tem previsão de chegar 
ao Brasil em dezembro deste ano, vai realizar o seu 
primeiro voo comercial em janeiro de 2016, partin-
do de São Paulo/Guarulhos em direção a Manaus 
(AM). Em março, o A350 XWB começará a operar 
internacionalmente, voando na rota São Paulo/
Guarulhos – Miami (EUA) e, a partir de abril, entre 
São Paulo/Guarulhos e Madri (Espanha).

Ruy Amparo, vice-presidente de Operações e 
Manutenção da TAM, explica que a escolha da rota 
São Paulo/Guarulhos – Manaus como inaugural 
do A350 XWB deu-se para que as diferentes áreas 
da companhia, principalmente as operacionais, se 
familiarizem com o novo modelo de equipamento, 
que pertence à última geração de aeronaves de lon-
go alcance. “Além disso, é interessante termos um 
avião deste porte, mesmo de forma temporária, no 
principal trajeto do mercado brasileiro de cargas e 
da TAM Cargo, nossa unidade de cargas”, afirma. 

Para que os futuros pilotos do A350 XWB este-
jam totalmente familiarizados com o manuseio da 
aeronave, eles vão cumprir cerca de 60 dias de trei-
namento em solo e em voo. Esses profissionais hoje 
operam o modelo A330 e serão designados para co-
mandar o A350 XWB devido à similaridade (comu-
nalidade) entre as linhas de produtos da Airbus. 
Essa semelhança inclusive facilita e reduz custos 

de operações, treinamento e manutenção.
O vice-presidente de Frota e Motores do Grupo 

LATAM Airlines, José Zaidan Maluf, afirmou que 
“todas as áreas da empresa que serão responsáveis 
pela operação do A350 XWB – incluindo as tripu-
lações técnica e comercial, e equipes de aeroportos, 
operacionais e administrativas – estão passando 
por treinamentos para estarem prontas para rece-
ber o novo equipamento”.

A TAM será a primeira companhia aérea das 
Américas e a quarta do mundo a receber e operar 
o Airbus A350 XWB. A empresa já encomendou 27 
aviões do modelo, cujas entregas estão previstas 
para ocorrer entre o fim de 2015 e 2019, e possui 
outras cinco opções de compra. O novo modelo de 
aeronave da TAM terá 348 assentos, dos quais 318 
na Classe Econômica e 30 na Premium Business, 
que reclinam até 180 graus (full flat). Com nove as-
sentos de 45,72 cm de largura por fileira na Classe 
Econômica, os clientes terão mais espaço, janelas 
panorâmicas e bagageiros mais espaçosos para 
guardar seus pertences de mão.

Governo Federal investe R$ 7,3 bilhões 
para fomentar turismo fora das capitais

Beneficiando 270 aeroportos brasileiros, 34 
cidades serão incluídas estrategicamente no 
Programa de Aviação Regional da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República. O in-
vestimento do governo federal totaliza R$ 7,3 bi-
lhões, e visa tornar o turismo mais acessível para 
os brasileiros. Os destinos, contemplados pela 
Política Nacional de Turismo, foram seleciona-
dos em parceria com o Ministério do Turismo e 
contemplam regiões fora das capitais. 

Para o ministro do Turismo, Henrique Eduardo 
Alves, “o desafio é aprimorar a malha aérea para 
ampliar a mobilidade dos visitantes e a integração 
de roteiros no país”. O Brasil já é o terceiro mer-
cado do mundo em aviação doméstica comercial, 
segundo a Organização Internacional de Aviação 
Civil (ICAO, na sigla em inglês).

Quatro cidades vão contar com aeroportos cons-
truídos do zero: Maraú (BA), Ouro Preto (MG), 
Maragogi (AL) e Gramado (RS). Dezessete deles 
não recebem voos comerciais regulares atualmente 
e devem contemplar esse tipo de operação após as 
adequações. São eles: Barcelos (AM), Aracati (CE), 
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Ouro Preto contará com um aeroporto para atender a aviação comercial

Jericoacoara (CE), Alto Paraíso (GO), Pirenópolis 
(GO), Barreirinhas (MA), Diamantina (MG), São 
João Del Rei (MG), Cáceres (MT), São Raimundo 
Nonato (PI), Paranaguá (PR), Angra dos Reis (RJ), 
Cabo Frio (RJ), Paraty (RJ), São Joaquim (SC), São 
José dos Campos (SP) e Mateiros (TO).

Nos demais aeroportos (13), será possível 
aproveitar a infraestrutura já existente, de acordo 
com a SAC. É o caso de: Parintins (AM), Lençóis 
(BA), Porto Seguro (BA), Juazeiro do Norte (CE), 
Caldas Novas (GO), Bonito (MS), Corumbá (MS), 
Santarém (PA), Fernando de Noronha (PE), 
Parnaíba (PI), Foz do Iguaçu (PR), Caxias do Sul 
(RS) e Navegantes (SC). Além disso, serão bene-
ficiadas indiretamente: Bento Gonçalves (RS), 
Balneário Camboriú (SC), Nova Olinda (CE), 
Tiradentes (MG), Búzios (RJ), Ilhabela (SP).

De acordo com a Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República, o Brasil possui 
cerca de 100 aeroportos em operação em cida-
des do interior. Mais de 40 milhões de brasilei-
ros moram a mais de 100 km desses aeroportos. 
O Programa de Aviação Regional trabalha para 
diminuir a distância entre destino e visitante. 
Por meio do investimento em 270 terminais 
aeroportuários, 96% da população estará a, no 
máximo, 100 quilômetros de um aeroporto.

Aeroportos de 28 cidades receberão investimen-
tos diretos do governo federal: reforma em terminal 
de passageiros, pátio de aeronaves, pista de pouso, 
entre outras melhorias de infraes-

trutura. Outros 

seis terminais serão atendidos pelo aeroporto da 
cidade mais próxima. É o caso de Búzios (RJ), cujo 
visitante vai poder aterrissar em Cabo Frio, a 50 km 
dali, e não mais na capital do estado, localizada a 
quase 200 quilômetros do destino final.

Trend Operadora lançou espaço de 
relacionamento Boteco Amigos 

A Trend Operadora  lançou no último mês de 
julho um espaço de negócios denominado Boteco 
Amigos da Trend. Ele está situado no sexto an-
dar da sede da operadora, na Rua Sete de Abril, 
no centro da capital paulista. “Fazer negócios em 
botecos no Brasil é uma tradição, assim como jo-
gando golfe nos Estados Unidos. Este espaço de-
verá funcionar focado em eventos e reuniões de 
negócios, buscando o fortalecimento de relacio-
namentos e o compartilhamento de ideias entre 
os parceiros. Mas o diferencial é que esta rela-
ção será focada na descontração”, assegura  Luis 
Paulo Luppa, presidente da Trend Operadora.

Segundo ele, a ideia do Boteco da Trend já foi 
implantada várias vezes nos estandes de feiras e 
eventos que participaram. “Já havíamos monta-
do um espaço de relacionamento com café junto 
aos agentes e fornecedores hoteleiros em nossa 
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unidade em Pinheiros, na capital paulista, mas 
acabou não dando certo. O principal motivo foi 
a logística, pois quando nossos clientes nos visi-
tam eles querem conhecer outros departamentos 
e se relacionar com outros setores. Como eles fi-
cam concentrados na sede da Operadora na Rua 
Sete de Abril, achamos o espaço adequado para 
um momento de happy hour e conversa”, desta-
ca Luppa que aparece na foto ao lado de Gabriela 
Cavalheiro, Vice presidente comercial e Ezequiel 
Santos, Diretor comercial. 

Santa Catarina recebe nova ponte 
que incrementará fl uxo turístico 

O estado de Santa Catarina inaugurou em julho 
a ponte Anita Garibaldi, na cidade de Laguna – a 
primeira estaiada em curva do Brasil. A obra inte-
gra uma das principais vias de acesso dos visitantes 

e deve incrementar o fluxo turístico na região em 
cerca de 10%, de acordo a Santa Catarina Turismo, 
que cuida da promoção dos destinos do estado. A 
expectativa é que a ponte facilite o trânsito de pes-
soas na BR-101, que era o principal obstáculo de 
acesso aos atrativos do sul do estado.

Laguna tem atrativos históricos como a casa 
de Anita Garibaldi e o Marco de Tordesilhas, que 
delimita a antiga fronteira entre as terras que 
pertenciam a Portugal e à Espanha. A cidade li-
torânea também é referência no turismo de sol e 
praia. “Certamente todo o sul de Santa Catarina 
será beneficiado pela obra. É uma região essen-
cialmente turística”, diz o presidente da Santa 
Catarina Turismo, Valdir Walendowsky. 

O secretário de Turismo, Cultura e Esporte 
de Santa Catarina, Filipe Mello, afirma que a 
Ponte de Laguna ajudará a aumentar o fluxo 
de turistas do próprio estado e de países da 
América Latina. “As cidades da região tam-
bém serão beneficiadas com o novo acesso. 
Laguna, por ser uma cidade histórica com 
belas praias; já Praia Grande, pelos seus 
canyons; além de Urussanga, pela vocação 
para o enoturismo”, afirmou.

O Ministério do Turismo celebrou 14 
contratos de repasse de recursos ao mu-
nicípio de Laguna para obras de infra-
estrutura turíst ica,  que total izam R$ 6,5 
milhões.  Entre essas obras,  está a reurba-
nização da orla do Farol  de Santa Marta, 
um dos pontos mais famosos da cidade.
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Deville Prime Salvador (BA) tem 
novo gerente geral

A Rede de Hotéis Deville acaba de contra-
tar um novo colaborador para assumir a ge-
rência geral do Deville Prime Salvador, na ca-
pital baiana. O executivo Miguel Comandulli 
possui 33 anos de experiência na hotelaria e 
passagens pela Rede Tropical de Hotéis, Accor 
e Atlantica Hotels, onde ficou por oito anos à 
frente da diretoria de operações.

Em constante renovação e atualização, o hotel se 
prepara para inaugurar no final do ano um Centro 

de Convenções que irá somar-se ao 
atual, renovado no início de 2015. 
“Essa mudança vai complementar 
a abrangência do Deville Prime, 
transformando-o num referencial 
no Nordeste Brasileiro”, projeta o 

novo gerente. Comandulli é gaú-
cho, formado em Hotelaria 

pela UCS, de Caxias do 
Sul, com pós-gradua-
ção em Administração 
H o t e l e i r a , p e l a 
UFMG, e Mestrado 
em Estratégia 
Empresarial, pela 
PUC-RS.

Best Western Linhares (ES) 
apresenta gerente geral

O Best Western Linhares, hotel no 
Espírito Santo que será inaugurado este 
mês, acaba de contratar sua gerente ge-
ral. Karla Fraga possui mais de 15 anos 

de experiência em hotelaria e turismo 
e já exerceu funções como chefe ad-

ministrativo e financeiro.
Karla é especialista em 

Administração, Finanças 
e Operação Hoteleira. 
Gerenciado pela Hotelaria 
Brasil, o Best Western 
Linhares terá 182 quartos 
divididos em duas cate-
gorias standard executi-
vo, sendo quatro aparta-

mentos adaptados para 

pessoas com deficiência. O hotel ainda contará 
com estacionamento, várias lojas no piso térreo do 
edifício e restaurante, que funcionará como coffee 
shop, oferecendo café da manhã e jantar.

Hotel Bourbon Curitiba 
contrata novo gerente geral

O Bourbon Curitiba Convention Hotel, empre-
endimento localizado na capital paranaense, está 
apresentando o executivo Nilson Bernal como 
seu novo gerente geral. O profissional é forma-
do em Administração de Empresas - Processos 
Gerenciais, e pós graduado em Gestão de 
Riscos de Projetos pela Unicesumar Centro 
Universitário e atuou por mais de 14 anos 
na Atlantica Hotels.Dentre os empre-
endimentos que o executivo passou ao 
longo de sua trajetória profissional 
estão o Quality Hotel Curitiba, 
Radisson Hotel Curitiba e nos 
últimos dois anos, Bernal foi 
responsável pela gerência, 
gestão e prospecção de clien-
tes estratégicos para o Four 
Points by Sheraton Curitiba.

Costa do Sauípe (BA) apresenta 
novos diretores para áreas 
Comercial e de RH 

O resort Costa do Sauípe (BA) 
contratou dois novos membros 
para sua diretoria. Gustavo 
Syllos assume o cargo de di-
retor de Marketing e Vendas 
e Simony Andrade Borges 
Nunes, será a nova diretora 
de Gente & Gestão (Recursos 
Humanos) de Sauípe.

Gustavo Syllos 
será responsável 
pelo ciclo com-
pleto das vendas, 
liderando as 
equipes de ma-
rketing e pro-
dutos, vendas 
online e off-li-
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plementou sua formação em hotelaria no Senac 
São Paulo e, posteriormente, em Administração de 
Empresas na Unijorge. Sandra tem passagens por 
várias áreas do negócio hoteleiro, como alimentos 
e bebidas, operações e recepção. 

GG no Prodigy Hotel Santos 
Dumont Airport 

O empreendimento pertencente a GJP Hotels & 
Resorts que entrará em operação no próximo dia 1º 
de outubro no Rio de Janeiro já contratou George 
Durante para o cargo. Ele é graduado em Letras 
pela Fundación UADE, em Buenos Aires, com vas-
ta experiência no mercado hoteleiro e atua no se-
tor há 30 anos. Ele é norte-americano, foi criado na 
Argentina e fez carreira na hotelaria do Brasil. O 
mercado fluminense é uma especialidade do novo 
gerente geral do Prodigy Santos Dumont, que já 
teve passagens por renomados hotéis, como o  
Marina, no Leblon, assim como nos hotéis Othon, 
Windsor Hotéis e Hotel do Frade, em Angra dos 
Reis. Fora do Estado do Rio de Janeiro, ele se es-
pecializou em hotéis de alto luxo 
como o Grand Estanplaza e o Blue 
Tree Convention Ibirapuera (hoje 
pertencente à rede Bourbon de 
Hotéis e Resorts), em São Paulo 
(SP), além do Grupo Mendes de 
Hotéis, em Santos (SP). Todos 
como gerente geral e como geren-
te regional de operações, sendo que 
sua última experiência foi num 
dos ícones da hotelaria 
carioca, o Royal Tulip 
Rio de Janeiro (anti-
go Intercontinental), 
hotel que geren-
ciou nos últimos 
quatro anos.

Rio Othon Palace tem 
novo Gerente de A&B 

O empreendimento localizado na praia de 
Copacabana (RJ), tem novo gerente de Alimentos 
e Bebidas. Cássio Faria, profissional com mais de 
15 anos de experiência no setor e passagens por 

ne, corporativo e lazer, além da área de pricing e 
revenue management. O executivo é especialista 
nas áreas de vendas, gestão de carteira de clien-
tes e franquias, marketing de serviços e produtos 
ligados ao mercado de viagem e entretenimento. 
Acumula passagens em empresas do setor turís-
tico como Hertz no Brasil, Costão do Santinho 
Resort Golf & Spa, American Express Business 
Travel, Sabre, CM Net (Bematech) e Accor.

Com a nova estrutura, as áreas que serão res-
ponsabilidade de Syllos foram unificadas, já que 
anteriormente eram coordenadas em parte por 
Marco Antunes, que se dedicará exclusivamente 
ao Sauípe Vacation Club, e por JJ Garcia, que após 
7 anos de serviços prestados em Sauípe a frente da 
equipe de vendas, assume novos desafios.

Outra novidade na empresa é a chegada de 
Simony Andrade Borges Nunes, nova direto-
ra de Gente & Gestão do Resort. Com passa-
gens em empresas dos segmentos de educação 
(Laureate), construção civil (MCM Construções 
e Montagens) e indústrias de alimentos e de be-
bidas (Cia Muller de Bebidas, Arcor e M. Dias 
Branco), Simony tem como principais objetivos 
a revisão dos pilares fundamentais de recursos 
humanos da companhia, visando a implementa-
ção de uma nova cultura organizacional aderen-
te às características e necessidades de Sauípe.
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empresas dos segmentos de hotelaria, 
transportes aéreos, educação e alimen-
tação, passa a responder pela área de 
uma das mais importantes unidades 
da Rede de Hotéis Othon.  Formado 

em Turismo e Hotelaria pela PUC de 
Campinas, Cássio tem pós-graduação 

em Administração e Negócios 
Hoteleiros pela Universidade 
de Westminster, de Londres. 

Atualmente, o executivo cur-
sa o MBA em Gestão de 

Negócios no IBMEC-RJ.  
No currículo, o gerente tem 
cursos nos Estados Unidos, 

Espanha e Argentina.

Novo GG no Hotel 
Le Canton (RJ) 

O Complexo Hoteleiro Le Canton, 
localizado em Teresópolis (RJ), está 
apresentando Ricardo Rodrigues 

como seu novo gerente geral. O exe-
cutivo possui 19 anos de experiência 

no setor hoteleiro, passando pelas áreas 
de Alimentos & Bebidas, Eventos e 

Hospedagem. Rodrigues acu-
mulou passagens pelas redes 

Portobello Resort & Safári, 
na Costa Verde fluminen-
se, Transamérica Ilha de 
Comandatuba, na Bahia, 
Le Meridèn e o Relais & 
Château Santa Teresa, no 
Rio de Janeiro, além do 
Club Med, no Brasil.

Hotéis Glória Caxambu e My Place 
Savassi (MG) contam com nova 
gerente de vendas

Administrados pelo Grupo Engecom, os ho-
téis mineiros Glória Caxambu e o My Place 
Savassi Hotel Boutique estão sob nova direção 
no setor de vendas. Luciana Salgado passou a 
integrar a equipe com o objetivo de projetar os 

empreendimentos no setor de hotela-
ria e eventos corporativos.

Com mais de quinze anos de 
experiência na área de vendas, 
Luciana Salgado já atuou nos se-
tores financeiro, de comércio e, 
principalmente, de hotelaria, na li-
derança das equipes de vendas das 
redes Othon e Accor. “Trago 
a minha experiência adqui-
rida ao longo da carreira, 
com o objetivo de gerar 
bons resultados para 
os empreendimentos, 
atraindo mais eventos 
e agregando mais ser-
viços para atender as 
expectativas dos clien-
tes”, destaca Luciana. 

Tulip Inn Copacabana 
anuncia novo chef de cozinha

 Alex Barcelos é o novo chef do hotel Tulip 
Inn Copacabana, na Avenida Atlântica, no Rio de 
Janeiro. O niteroiense de 30 anos, apaixonado por 
sabores da cozinha mundial, irá trazer toda a sua 
experiência para o famoso restaurante Branche, 
localizado no orla mais famosa do país, com uma 
varanda de frente para o mar de Copacabana, no 
hotel Tulip Inn Copacabana, que tem a cara do rio 
e da bossa carioca. A primeira novidade já promete 
dar água na boca: um novo cardápio rico em relei-
turas de pratos tradicionais com pro-
dutos brasileiros.  Formado pela 
Universidade Estácio de Sá, Alex 
iniciou sua carreira na Confeitaria 
Colombo, uma das maiores e mais 
tradicionais do Brasil. Em segui-
da, chefiou a confeitaria do hotel 
JW Marriott. Atua como consultor 
gastronômico e professor e é mem-
bro da Associação Rio Chefs. O 
chef se destaca cada vez 
mais por agregar in-
gredientes de qua-
lidade e bom 
gosto às suas 
receitas.
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Sindihotéis-CE reúne 
empresários para apresentar 
ferramenta digital

Para compartilhar informações sobre os 
benefícios proporcionados pelo eMarket-
place do Turismo, que aumenta a compe-
titividade da oferta turística dos destinos 
brasileiros, com a promoção e a geração 
de negócios no ambiente online, a convi-
te do Sindicato Intermunicipal de Hotéis e 
Meios de Hospedagem do Estado do Ceará 
(Sindihotéis-CE), o CEO da Gestour Brasil, 
Vadis Luiz da Silva e Gilberto Godoy 
Filho, o Giba do vôlei, (foto) estiveram em 
Fortaleza, no dia 7 de julho, reunidos com 
os empresários do setor.

O eMarketplace, que é uma rede de negó-
cios em rede, desenvolvida nos moldes das 
já conhecidas redes sociais, possui o mais 
avançado e eficaz modelo de promoção e 
vendas da atualidade no ambiente online. 
Concebido para satisfazer sob medida às re-
ais necessidades e superar as expectativas 
dos empreendedores do setor, permite am-
pliar as vendas de hospedagem, passeios, 
eventos, pacotes turísticos, serviços de as-
sistência, consultoria e agenciamento de 
viagens. Uma vez integrado 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 promover, a distribuir e a comercializar 
com alcance global.

O e-Marketplace foi considerado pelos 
participantes do evento como uma excelente 
opção para integrar mais de 900 mil estabe-
lecimentos que compõem a força econômica 
e social do turismo cearense. “Hoje, o turis-
mo é responsável pela geração de mais de 
3,5 milhões de empregos no Ceará”, lembra 
Manoel Linhares, presidente do Sindihotéis-
CE e anfitrião do encontro.

Silva destacou que disponibiliza para to-
dos os empresários, associações e destinos 

cearenses a possibilidade de ter um portal 
na internet com motor de venda. “A Gestour 
Brasil oferece acompanhamento e infraestru-
tura tecnológica que permitem aos empresá-
rios integrados atuarem como varejistas di-
gitais do turismo nacional, com uma receita 
de 6% a 8% maior”. 

O campeão de vôlei Giba, engajado na 
campanha por um Brasil com mais turistas, 
garante que o modelo do eMarketplace é um 
sucesso já consolidado fora do Brasil, “uma 
tendência mundial, que chegou para per-
manecer no topo, como o vôlei brasileiro se 
mantém há décadas”, compara Giba. Para o ex-
capitão da seleção brasileira é chegada a hora de 
cada um fazer a sua parte. “Visto a camisa do 
turismo nacional, pois entendo que essa plata-
forma promove a nossa gente e a nossa cultura, 
fazendo com que todos ganhem”, conclui.



94

Empresas e Negócios

agosto/2015

HLoft traz ao Brasil produtos de 
iluminação com sofisticação e 
design exclusivos

Há mais de 80 anos atuando no mercado de 
iluminação de alta qualidade, a LLB Lighting é 
uma multinacional norte-americana presente em 
34 países, com escritório central na Califórnia, 
onde também tem uma fábrica, além de unida-
des fabris na China e nas Filipinas. No Brasil 
há três anos, a marca trabalha com três de suas 
seis linhas: Corbertt Lighting, Troy Lighting 
e Hudson Valley Lighting. Seu portfólio conta 
com aproximadamente 14 mil itens de produtos 
de alta qualidade, sendo que quase a metade é 
exclusivamente customizada para seus clientes. 
Nos Estados Unidos, a marca tem parceria com 
mais de uma dezena de grandes redes hoteleiras 
como Hyatt, Marriot e Hilton.

Cada uma das linhas comercializadas no Brasil 
tem uma identidade única, além de um alto pa-
drão de qualidade e design inovador. A linha 
Cobertt Lighting é a mais luxuosa, pois foi inspira-
da em joias e é 100% artesanal, o que agrega valor 
ao produto. A linha Troy Lighting, por sua vez, é 
famosa pelo estilo “informal sofisticado”, dona de 
um ar mais rústico, sem deixar de lado a qualidade 
no acabamento e no design. Já a Hudson Valley 
Lighting apresenta o tradicional estilo norte-ame-
ricano, com destaque para as arandelas.

A LLB Lighting iniciou seus trabalhos com 
foco na distribuição de produtos para lojistas e, 
agora, em parceria com a HLoft, pretende aten-
der também a rede hoteleira mantendo o com-
promisso com a qualidade, o estilo vanguarda e 
o artesanato. De acordo com dados da empresa, 
o crescimento aferido foi, em média, de 30% ao 

longo desses três anos de atuação, e os inves-
timentos em projetos corporativos alavancaram 
as vendas e trouxeram bons resultados.

A HLoft é uma empresa especializada em 
produtos importados para a hotelaria e faz a in-
tegração entre a rede hoteleira e o fornecedor de 
mobiliário na operação de compra dos produtos. 
“Normalmente, a equipe de compras de um hotel 
não tem total conhecimento sobre o processo de 
importação, atividade que exige uma percepção 
mais técnica, e pode dificultar a viabilização. Por 
isso, atuamos como uma integradora entre o clien-
te e o fornecedor internacional”, explica o diretor-
geral e fundador Miki Hiroshe.

A executiva Ideli Santos, Gerente Nacional de 
Vendas da empresa também ressalta que a parceira 
é de extrema importância para ambas as empresas, e 
que encontrou na HLoft toda a expertise que preci-
sava. “Trabalhar com uma empresa que já tem expe-
riência no ramo e a facilidade para alinhar as ideias 
foram os diferenciais no momento da escolha. Além 
disso, a HLoft oferece o suporte necessário desde 
a produção até a entrega da mercadoria,” reforçou 
Ideli. Contato – www.hloft.com.br 

Check-in implanta Guest One 
no Plaza São Rafael Hotel

A Check-in, um dos mais tradicionais forne-
cedores de soluções em software para a hotelaria 
nacional, acaba de implantar uma ferramenta para 
registrar as observações dos hóspedes sobre ser-
viços, eventos e gastronomia do Plaza São Rafael 
Hotel e Centro de Eventos, em Porto Alegre (RS). 
Trata-se do Guest One, um aplicativo desenvol-
vido em parceria com a Entersistemas para tablet 
com conceito inovador que visa prover aos gesto-
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res em tempo real, através de indicadores, resul-
tados dinâmicos e ágeis dos serviços prestados. 
Assim, na hora imediata da observação, queixa, 
elogio ou qualquer outra dica proposta, o hotel for-
necerá uma resposta para a solução da demanda. 

Através de uma ferramenta administrativa 
é possível avaliar em poucos instantes os re-
sultados e desta forma agir de forma imediata 
na melhoria dos serviços. Pode ser usado como 
ferramenta de incentivo de metas dos departa-
mentos do hotel. “Temos certeza que o aplica-
tivo será de grande valia para aprimorarmos 
a qualidade dos serviços que prestamos”, diz 
Isabel Travezani, Gerente do hotel.

R1 Soluções Audiovisuais firma 
parceria com a Casio Projetores

A R1 Soluções Audiovisuais anunciou que aca-
ba de firmar uma parceria estratégica com a Casio 
Projetores. A novidade estará disponível para os 
mais de 23 hotéis que a empresa atende atualmen-
te. Na parceria, a empresa adquiriu recentemente 
50 projetores da Casio que estarão à disposição dos 
empreendimentos hoteleiros atendidos pela em-
presa. De acordo com Raffaele Cecere, sócio-diretor 
da R1 Soluções Audiovisuais, “Para manter a qua-
lidade que nossos clientes exigem, é essencial ter 
parcerias com empresas de ponta como a Casio. A 
R1 será a empresa indicada preferencialmente para 

locar esses novos projetores no Brasil, o que repre-
senta uma grande vantagem para nossos clientes. 
A locação tem um preço mais acessível se compa-
rado à compra do projetor. Além disso, a R1 presta 
assistência e suporte técnico 24 horas por dia para 
os clientes, o que garante instalação e substituição 
do produto quando necessário”, afirmou.

Na visão de Julio Chagas, gerente de ma-
rketing da Casio, a compra dos equipamentos 
é o resultado de inúmeros testes bem-sucedi-
dos que a R1 realizou no último ano. “Hoteis 
internacionais, principalmente nos Estados 
Unidos, Japão e Europa exigem a presença 
dos equipamentos da Casio por questões de 
economia, segurança e  sustentabilidade”.

Zoox  prepara certificação ISO 20000
 A Zoox, empresa de destaque no setor de Guest 

Technology para hotéis, reuniu no último dia 23 de julho 
sua equipe num encontro ocorrido no Hotel Bourbon 
Barra, no Rio de Janeiro, para dar início na preparação 
do processo da certificação ISO 20000. “Como cresce-
mos mais de 40% no último ano, chegada de novos co-
laboradores e ampliação para o mercado internacional, 
decidimos melhorar todos os nossos processos internos 
e preparar a nossa empresa no padrão ISO 20000, que 
permite verificar se uma organização emprega as me-
lhores práticas de Gestão de Serviços de TI,” destacou 
Rafael de Albuquerque - CEO da Zoox.
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Real Hotéis comemora 12 anos 
de atuação no mercado

No próximo mês de outubro, a Real Hoteis 
completa 12 anos de atuação no mercado de ser-
viços para hotelaria. De acordo com seu Diretor, 
Marco Túlio Quina, a empresa surgiu para aten-
der a investidores e empreendedores no ramo de 
hotéis que precisavam de mais informações e ge-
renciamento técnico em seus projetos. “Neste pri-
meiro momento atuamos com hoteleiros e inves-
tidores que queriam a gestão e acompanhamento 
sem redes hoteleiras para manter o negocio de 
forma mais familiar. Atuávamos na especifica-
ção e compra de equipamentos e implantação 
dos serviços e treinamenthos padronizações /
processos para abertura do hotel. Com passar do 
tempo e atuação em mais de 28 projetos de todos 
os tamanhos e padrões de qualidade  adquirimos 
mais conhecimento e experiências na gestão de 
projetos, treinamentos , montagem de hotéis e 
implantação”, destaca Quina. 

Segundo ele, para atender as necessidades do 
mercado, a Real Hotéis se transformou em 2009 
numa empresa completa de serviços para hotela-
ria.  Surgia então a Real Hotéis Projetos, gestão e 
consultoria que passou a oferecer ao mercado um 
mix completo de serviços para hotelaria.  “Hoje 
atuamos desde pesquisas de mercado para estudo 
de viabilidade de hotéis a execução de projetos ar-
quitetônicos e completos de engenharia hote-
leira. Atuamos no detalhamento de projetos, 
escolha e especificação de equipamentos 
para montagem, execução de projetos de 
montagem completa de hotéis e pousa-
das. Atuamos na implantação de to-
dos os serviços e padronizações  
para operar o hotel de forma 
profissional. Treinamos e re-
ciclamos todos os cargos na 
operação  de hotéis além de 
prestarmos completo servi-
ço de gestão financeira e 
operacional , como ges-
tão e redução de custos, 
asset management, ba-
lance scorecard. Em bre-
ve a Real Hotéis passa 

a contar com dois novos serviços: Gerenciamento 
e gestão de reputação hoteleira e gestão comparti-
lhada de hotéis”, assegura Quina. 

A reputação hoteleira abrange acompanha-
mento de mais de 200 sites de hotéis, reservas e 
comentários sobre hotéis e visa analisar em tem-
po real, todos os comentários, críticas, avaliações 
feitas pelos hóspedes em qualquer um destes si-
tes e responder o mais rápido possível e de for-
ma a minimizar os impactos negativos nas redes 
sociais sobre o hotel e seus serviços. O outro ser-
viço, a gestão compartilhada, irá atender a hotéis 
de investidores que esperam uma atuação mais 
focada em seu empreendimento e querem trocar 
ou abandonar gestão pela rede.

Atualmente a Real Hotéis ministra cursos de 
gestão financeira estratégica para hotéis, planeja-
mento estratégico e gestão comercial estratégica/ 
posicionamento de produto e serviços em virtude 

do mercado atual no Brasil 
demandar uma ges-

tão enxuta e eficiente 
para sobressair no 

mercado e a situa-
ção da economia 
tanto local como 
nacional.
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Empreendimentos hoteleiros que 
apostaram no segmento uma década 
atrás comemoram consolidação do 
sistema que se mantém em alta

O ano de 2002 me marcou com uma sé-
rie de fatos: além de minha carreira, 
da política aos esportes. Foi neste ano 

que, após quatro tentativas, o então candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência da 
República, com uma plataforma que consistia em 
destacar o candidato como a grande promessa, o 
que foi considerando um novo tempo para política 
brasileira. No esporte, a nossa seleção de futebol 
sagrou-se como a primeira equipe pentacampeã 
do mundo, ao bater a Alemanha na fi nal da Copa.

Já do ponto de vista pessoal, foi em 2002 que 
passei a integrar o projeto de tempo comparti-
lhado no Rio Quente Resorts, o Rio Quente Va-
cation Club (RQVC), que foi pioneiro no Brasil. 
Como toda novidade, o modelo de negócios ge-
rou dúvidas e curiosidades entre os profi ssionais 
envolvidos, inclusive eu, que não entendiam ao 
certo como os Liners, sempre bem alinhados e 
posicionados nas salas de vendas, operavam 
diante dos clientes que enchiam o espaço. 

Treze anos se passaram desde o meu primeiro 
contato com o sistema de tempo compartilhado. 
Neste período, o sucesso do conceito atraiu novos 
empreendimentos que contribuíram para consoli-
dação da ferramenta no mercado nacional. Gran-
des redes como di Roma, Enotel, Beach Park, Costa 
do Sauípe, Pestana e Rede Plaza aderiram ao proje-
to e colaboram para que hoje mais de três mil pro-
fi ssionais estejam envolvidos nesta modalidade de 
vendas e prestação do serviço. 

Mesmo com uma história relativamente curta 

em nosso mercado, o tempo compartilhado tem 
apresentado números positivos e crescimento anu-
al signifi cativo, inclusive diante das difi culdades 
econômicas que se apresentaram durante os pro-
cessos de sucessões do governo. Há sete anos atuo 
como gerente do di Roma. Ao longo desse perío-
do, as instituições fi nanceiras têm acompanhado 
de perto o crescimento da classe média. Com isso, 
ampliaram as linhas e favoreceram as condições de 
crédito, possibilitando que os turistas brasileiros 
viajassem para destinos considerados inimaginá-
veis até pouco tempo atrás. Com a chegada do tem-
po compartilhado, os consumidores foram além e 
a partir do serviço passaram a desfrutar de opor-
tunidades que se transformaram em experiências 
únicas. E, nestes sete anos, não me lembro quando 
a comercialização do tempo compartilhado foi in-
ferior a margem anual de 30%.

Sim, o tempo compartilhado ainda é uma in-
dústria jovem em nosso País: estamos caminhan-
do na diferenciação de produtos e experiências 
de nossos clientes, já percebemos que precisa-
mos alinhar e acelerar o processo. E, sem dúvi-
da alguma, essa juventude é a engrenagem que 
move o segmento e impulsiona o balanço positi-
vo apresentando ano após ano. 

Mas uma coisa é certa: por meio do tempo com-
partilhado, os empreendimen-
tos hoteleiros souberam como 
explorar novas oportunidades 
de comercialização mediante 
inovação e desenvolvimen-
to de ações que alavancaram 
negócios, conquistaram e fi -
delizaram clientes. Este é um 
caminho sem volta.

 
* Marco Antônio Vargas 

Júnior é Gerente de 

vendas do Grupo di 

A indústria do tempo compar-
tilhado no mercado brasileiro

 Marco Antônio Vargas Júnior*
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Bom Princípio Alimentos lança 
Geleia Diet em porção individual

Visando atender 
o mercado de Food 
Service, como hotéis, 
pousadas, restauran-
tes, escolas e hospitais 
com produtos destinados 
aos que possuem restrições 
alimentares, a Bom Princípio Alimentos aca-
ba de lançar a Geleia Diet em prática porção 
individual de 15 g.  Além dessa novidade, 
toda a linha de Geleias em blister passou por 
uma renovação visual e agora é apresentada 
com um layout mais claro, direto e atrativo, 
onde a imagem maior da fruta visa eviden-
ciar o sabor de cada uma das geleias. Contato 
– www.bomprincipioalimentos.com.br 

MBM Brasil 
importa talco 
removedor de cera

A MBM Brasil está im-
portando o talco remove-
dor de cera da Crystalcor 
Performance, um produto 
inovador  e 100% natural. 
Ideal para porcelanatos, ele atua removendo, com 
facilidade, a cera protetiva e as sujidades retidas 
sobre a superfície, proporcionando brilho instan-
tâneo sem causar qualquer dano ao piso. O pro-
duto rende cerca de 20m² por frasco e, além de 
limpar, revitaliza e protege o material. Fácil de 
aplicar, pode ser manuseado por qualquer pessoa. 
É só borrifar o produto a seco sobre a peça e fa-
zer uma fricção suave com uma esponja macia ou 
fibra branca. Os componentes irão se desprender 
da camada superficial e trazer o brilho de volta ao 
porcelanato. Contato - www.mbmbrasil.com 

Portas corta-fogo são apresentadas 
pela Assa Abloy

A Assa Abloy Brasil ao adquirir a empre-
sa Metalika, passou a oferecer ao mercado 
da construção soluções completas para saí-

das de emergência 
e rotas de fuga. As 
portas corta-fogo 
da Metalika estão 
disponíveis nas ca-
tegorias leve e in-
dustrial. Na catego-
ria leve, a indústria 
fabrica e comercia-
liza três das quatro 
categorias de portas 
corta-fogo existen-
tes no mercado para 
saídas de emergên-
cia de edifícios resi-
denciais, comerciais 
e industriais. São 
as portas P60; P90 e P120, assim classificadas 
em função do tempo que resistem ao fogo nos 
ensaios a que são submetidas segundo a NBR 
6479.  Contato - www.metalika.com.br 

SuperBAC apresenta solução 
para entupimento de mictórios

Entupimentos e odores são problemas recor-
rentes em mictórios, isto ocorre em função da 
incrustação de ureia na tubulação. A empresa 
SuperBAC disponibiliza a única solução biotec-
nológica autodosadora (sem a necessidade de 
bombas dosadoras) para o tratamento de mic-
tórios. A pastilha, aplicada diretamente no mic-
tório, libera microrganismos de forma contínua 
para degradação da ureia. A utilização da solu-
ção SuperBAC elimina a necessidade de aplica-
ção de produtos químicos para controle de odor, 
assim como equipamentos para desobstrução da 
tubulação. Contato – www.superbac.com.br 

Visando atender 

tes, escolas e hospitais 
com produtos destinados 
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