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é Diretor de Recursos 
Humanos da Hotelaria Brasil 

Mauro Kaluf 

Principal 
instrumento de 

informação
“Reconhecida nacionalmente, a Revista 

Hotéis consagrou-se como o principal instru-
mento de informação dos profissionais do tra-
de turístico, principalmente, do setor hoteleiro. 
Responsável pela elaboração de matérias claras e 
objetivas, tanto o portal como a edição impressa 
da revista abordam o cenário geral da hotelaria, 
permitindo que o leitor se inteire completamente 
sobre o mercado. Por meio de reportagens que 
apresentam as tendências e novidades do âmbi-
to hoteleiro, a publicação também ajuda os pro-
fissionais a se “reciclarem”, ampliando assim os 
seus conhecimentos sobre o universo dos hotéis. 
Portanto, acredito que a Revista Hotéis tornou-
se item obrigatório para quem busca por infor-
mações verossímeis e atualizadas, sendo impres-
cindível para todos os atuantes do ramo”.
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Você que é hoteleiro, já ouviu falar do Airbnb? Se acredita que 
isto é apenas uma simples sigla e que não vai afetar seu negó-
cio, é bom começar a se preocupar. Através deste site de reservas 
chamado Airbnb, qualquer pessoa física pode disponibilizar seu 
quarto para hospedagem e isto pode estar acontecendo ao lado 
de seu hotel, pois no Brasil, a empresa conta com 45 mil anúncios 
em mais de 22 estados e 670 cidades. No mundo, mais de 35 mi-
lhões de pessoas já se hospedaram através do Airbnb desde o seu 
início. Esta é a matéria que certamente merece uma análise e re-
flexão, pois este conceito de hospedagem que já é uma realidade 
mundial, cresce cada vez mais no Brasil e deverá competir com 
os tradicionais meios de hospedagens.  

Veja também uma entrevista exclusiva com Consuelo Jorge, a 
arquiteta que é a referência em decoração de interiores na hotelaria 
nacional. O que de mais importante aconteceu na feira Equipotel 
e a participação de vários expositores e novidades apresentadas 
neste evento também podem conhecidas nesta edição. 

Ela foi feita com muito carinho para que você fique atualizado 
dos últimos fatos e acontecimentos do setor e leva a marca de 
altíssimo conceito e credibilidade na informação. A todos uma 
ótima leitura e até nosso encontro em novembro.

Nova realidade de hospedagem

Redação,  Administração 
e Publicidade

Editora Ejota Ltda.

R. José Ferreira Rocha, 39 
 Liberdade - São Paulo - SP

CEP: 01508-040 
(11) 3341-0476 | 3208-1186
revista@revistahoteis.com.br

Diretoria Executiva:

Diretor Editorial: 
Edgar J. Oliveira

Diretora Administrativa 
Financeira:  
Helena Ota de Oliveira

Editor e jornalista 
responsável:
Edgar J. Oliveira 
MTB/SP 23.628

Redação: 
Yara Ferrari Pezeta
MTB/SP 73.367  
Raiza Santos 

Direção de arte e criação:
Leandro C. Cardoso 

Atendimento ao cliente:
Marcela Braga

Os artigos assinados são 
de responsabilidade 

exclusiva de seus auto-
res, não representando 
necessariamente a opi-
nião da Revista Hotéis.

Filiada a:

Diagramação, arte e criação:
João Victor Ota de Oliveira

Revisão: 
Maria Luiza Silva

Departamento Comercial:
Lidiane Kaori Tanaka 
João Martins Ribeiro
José Luiz Righi Saccardo

Representante Comercial RJ:
Mário Luiz Coelho
Representante Comercial RS:
Denise Lutz Figueiras

Departamento Jurídico: 
Dr. Jorge Luiz Alves 

CTP e Impressão: 
Gráfica Referência

Fotos: Divulgação

Foto da capa: Divulgação

A referência do setor

Revista Hotéis e Editora EJOTA, 
são marcas registradas no INPI 

sob números: 
827.454.597 de 16/06/2005 e 
824.560.345 de 29/05/2002

CNPJ: 04.994.772/0001-47

www.

revistahoteis
.com.br

instagram.com/revistahoteis

               Diretor editorial



Sumário

34

40

48

52

93

94

78

06

ENTREVISTA
Consuelo Jorge 

64

10

Implantação

Gastronomia

Trade em Notícias

Administração

Responsabilidade

Painel Hoteleiro

Modernização

86
MercadoAirbnb desperta polêmica 

no setor hoteleiro

97
Opinião & Debate

98
Vitrine

refletiu a nova realidade do setor 
da hospitalidade no País

60
Investimentos



6

Entrevista

out/2015

Consuelo Jorge: a dama 
da arquitetura hoteleira

O encanto pela arquitetura surgiu cedo, ainda na 
adolescência, quando observava uma amiga de 
família multitarefas que é arquiteta e a influencia 
até hoje. Formada pela PUC Goiânia em 1987, a 
arquiteta Consuelo Jorge coordena uma equipe 
de profissionais para realizar projetos de interiores 
nas áreas residenciais, hoteleiras e imobiliárias 
e acumula diferentes experiências no mercado 
desde seu primeiro projeto em 1997: o Ibis Casa 
Verde, em São Paulo.

Depois do primeiro empreendimento junto à 
AccorHotels, chegou a projetar mais de 20 flats 
das bandeiras Blue Tree, Transamérica, e outras 
com seu escritório Consuelo Jorge Arquitetos. 
Já nos anos 2000, foi convidada a participar da 
implantação das bandeiras Pullman e Adágio, 
ambas da Accor, sendo estes grandes desafios 
na carreira. Ela também foi uma das responsáveis 
por trazer a bandeira Ibis Styles ao Brasil, uma das 
que mais crescem no segmento econômico.

Consuelo trabalhou com várias operadoras 
hoteleiras além da Accor, como Atlantica, Best 
Western e Estanconfor, além de investidores 
independentes. Atualmente, desenvolve 
projetos como Novotel Fortaleza, Adagio 
Salvador, ibis Styles Goiania, e muitos outros. 
Confira nesta entrevista exclusiva a trajetória 
desta arquiteta brasileira que coleciona projetos 
e ainda tem muito a mostrar. 

Revista Hotéis — Como foi que entrou para a área de ar-
quitetura e decidiu abrir seu escritório?

Consuelo Jorge — Minha paixão pela arquitetura surgiu 
desde a minha adolescência pela admiração que eu 
tinha por uma amiga da família que era arquiteta, mu-
sicista, professora de história da arte na universidade e 
colecionadora de obras de arte. Ela me encantou pelo 
seu conhecimento, por estar muito além da sua época. 
Ela me inspira até hoje na minha constante busca por 
coisas novas, na contemporaneidade dos meus proje-
tos e entusiasmo pelo meu trabalho.

 Formei-me em arquitetura em 1987 pela PUC de 
Goiânia, e hoje coordeno uma equipe de profissio-

nais que trabalha de forma integrada para realizar 
projetos de arquitetura de interiores, nas áreas resi-
denciais, hoteleiras e imobiliárias. Mas recentemen-
te, estamos também trabalhando na implantação 
dos hotéis que projetamos.

Revista Hotéis — Quais foram seus primeiros trabalhos e 
por que resolveu focar também o segmento hoteleiro?

Consuelo Jorge — O primeiro hotel que projetei foi em 
1997, o ibis Casa Verde, quando se iniciou a parceria de 
Antonio Setin com a Accor. Daí deu-se o início de uma 
longa parceria com estas duas grandes empresas e que 
dura até hoje. De um lado, um empresário visionário 
e extremamente empreendedor e de outro uma rede 
hoteleira de admirável renome internacional.

 Depois desta primeira experiência, nos anos que se 
seguiram, quando o mercado imobiliário estava vol-
tado para investimentos no setor de flats, projetamos 
mais de 20 flats de diferentes bandeiras: Blue Tree, 
Transamérica, First Class, entre outras.

 Nos anos 2000, com a introdução de novas bandeiras 
da Accor no mercado nacional, fomos convidados 
para topicalizar os hotéis Pullman e o Adágio. Estes 
foram grandes desafios. Em 2010, Antonio Setin deci-
diu converter o Hotel Grand Mercure Ibirapuera, que 
tínhamos retrofitado em 2006, em Pullman Ibirapuera. 
Foram 4 anos de projeto, com muitas mudanças no 
meio do caminho e com forte influência da Accor fran-
cesa no desenvolvimento do projeto.

 Em 2012, visitei, com um grupo de executivos da 
Accor, vários hotéis Adagio em Paris e região, e rece-
bi a tarefa de tropicalizar mais esta bandeira. Os hotéis 
Adagio têm como objetivo oferecer ao hóspede uma 
experiência diferenciada para estadias de longa dura-
ção: arquitetura contemporânea em apartamentos es-
paçosos com equipamentos de cozinha e serviços de 
hotel. Nosso desafio é estimular o hóspede a socializar, 
mas se sentindo autônomo e respeitando seu estilo de 
vida. Para isso, desenhamos e desenvolvemos com os 
fornecedores nacionais o mobiliário específico para 
esta bandeira como a cama retrátil e a lixeira.

Revista Hotéis— Quais foram os projetos desenvolvidos 
para a hotelaria? Algum em especial se destacou e que 
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você possui um carinho especial?
Consuelo Jorge — Trabalhamos com várias operado-

ras hoteleiras além da Accor, como Atlantica, Best 
Western e Estanconfor, além de investidores inde-
pendentes. Atualmente, estamos em desenvolvimen-
to de vários projetos, entre eles: Novotel Fortaleza, 
Adagio Salvador, Adagio Alphaville, Adagio 
Olga, Adagio São Bernardo, Adagio Goiânia, ibis 
Styles Goiânia, ibis Styles Guarulhos, Best Western 
Arpoador, Estanconfor Santos, Radisson Alphaville, 
Clarion Faria Lima, Mercure Recife, Comfort São 
Bernardo, Comfort Campinas, e Pousada Brisa do 
Espelho.

 Os hotéis que entregamos recentemente são: Pullman 
Ibirapuera, Pullman Vila Olímpia, ibis Styles 
Minas Centro, ibis Styles Anhembi, Comfort Suites 
Flamboyant, Mercure Brasília Eixo, entre outros.

 Cada projeto apresenta o seu desafio, suas individu-
alidades que me faz brilhar os olhos: o ibis Styles e 
Adagio Goiania, são hotéis que estão sendo implan-
tados em Goiania, minha cidade natal, onde foi muito 
fácil criar o tema para o hotel; o Pullman Vila Olimpia 
tinha um espaço maravilhoso para trabalharmos e 
uma grande visibilidade; o Pullman Ibirapuera uma li-
berdade muito grande para criarmos; a Pousada Brisas 
do Espelho é onde costumo passar férias com a família; 
o Estanconfor Santos é um grande empreendimento 
que será entregue em 2016 e que oferece ao mercado 
um conceito inovador de hotelaria de longa estadia; 
e, mais recentemente, o Radisson Alphaville que esta-
mos implantando as áreas comuns até o final do ano, 
é um dos hotéis de maior prestígio da operadora e nos 
esmeramos muito no projeto. Aguarde para ver!

Revista Hotéis — Onde você busca inspiração 
para compor seus projetos? Existe alguma mar-
ca pessoal que os identifica?

Consuelo Jorge — Vivência é minha palavra-chave para 
inspiração: sair da rotina, viajar, ver coisas novas, falar 
com pessoas diferentes, ter novas experiências, visitar 
lugares distantes, participar de tribos variadas... de 
cada uma dessas coisas, guardo um pedacinho que 
fará parte de um todo que vou construir lá na frente.

 Além disso, aproveito o que a tecnologia nos pro-
porciona. A internet como instrumento de pesqui-
sa nos ajuda muito na busca de tendências, de so-
luções, e inspirações. Sempre crio com meu cliente 
uma pasta no Pinterest para que possamos juntos 
“pinar” ideias para nosso projeto.

 Minha marca pessoal é a contemporaneidade, a 
integração dos espaços que estimula a integra-
ção das pessoas, as linhas retas, a funcionalida-
de e a praticidade. Tento sempre inovar, criar 
projetos personalizados usando cores neutras e 
misturas de materiais e texturas.

Revista Hotéis — Quais as principais preocupações que 
possui ao desenvolver um projeto hoteleiro, o que 
eles buscam contemplar e como lida com a expecta-
tiva do cliente?

Consuelo Jorge — Costumo dizer que trabalhar com ho-
telaria é criar em cima de planilhas de custo. Nosso 
trabalho é sempre desafiador, pois queremos sem-
pre dar as melhores soluções arquitetônicas e criati-
vas respeitando as limitações financeiras.

 Quando minha equipe está criando e desenvol-
vendo o projeto de interiores, estamos sempre 
interagindo com a rede hoteleira, mas também 
sempre muito preocupados com o local em que o 
hotel será implantado, das peculiaridades de cada 
cidade e do público que irá frequentá-lo. Além 
disso, estamos sempre atentos na escolha certa 
dos materiais e revestimentos no que se refere a 
sua durabilidade e manutenção, para facilitar ao 
máximo a operação hoteleira.

 E por último, mas não sem a mesma importância, 
pensamos sempre em alternativas de utilização 
de tecnologia adequada com reaproveitamento 
de recursos naturais e preservação ambiental, 
utilizando iluminação led, aproveitando a luz 
natural sempre que 
possível, e usando 
materiais certificados 
e reciclados.

Revista Hotéis — Que mu-
danças mais visíveis você 
pode identificar de quan-
do começou seus projetos 
no segmento hoteleiro até 
os dias de hoje?

Consuelo Jorge — O merca-
do globalizado permitiu 
que os operadores hote-
leiros se profissionalizas-
sem, criando melhorias 
nas suas operações atra-
vés da tecnologia e do 
desenvolvimento de pro-
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cedimentos mais adequados.Valorizando mais o conceito 
arquitetônico e personalização.

Revista Hotéis — O grau de dificuldade em projetar um 
hotel padrão econômico é o mesmo que um hotel de 
luxo? Como lida com esta questão?

Consuelo Jorge — Um bom briefing. Este é o início de um 
trabalho prazeroso e assertivo. O grau de dificuldade 
no desenvolvimento de um projeto depende das expec-
tativas do operador hoteleiro e de quanto ele sabe iden-
tificar suas necessidades e prioridades. Dentro desta 
perspectiva, o hotel econômico é mais desafiador, uma 
vez que temos que usar muito mais de criatividade para 
desenvolver um projeto bacana dentro do budget esta-
belecido.

Revista Hotéis — Você foi uma das arquitetas esco-
lhidas pela rede Accor para ajudar a desenvolver 
os projetos da bandeira Style no Brasil. Quais fo-
ram os empreendimentos que já concebeu e os 
desafios para esta bandeira?

Consuelo Jorge — Ibis Styles é um hotel temático e tem 
como objetivo proporcionar ao hóspede a oportunidade 
de vivenciar uma experiência lúdica envolta por design, 
em um ambiente criativo, descontraído e confortável. 
Para nós arquitetos é um prazer desenvolver projetos 
para esta bandeira: começamos por estudar a região em 
que o hotel está inserido e buscar um “tema” que faça 
sentido no contexto, e que ao mesmo tempo, seja diver-
tido. Gostamos tanto de desenvolver a etapa da criação 
destes projetos, que nenhum tema que propusemos até 
hoje foi recusado pela Accor ou pelo investidor. É um 
grande desafio criar ambientes inovadores que surpre-
endam o hóspede, tenham uma manutenção e opera-
ção econômica, além é claro, estar dentro do orçamento 
do investidor hoteleiro. Em maio de 2014, entregamos 
primeiro hotel desta bandeira em Belo Horizonte, o ibis 
Styles Minas Centro, cujo tema é Carlos Drummond de 
Andrade. Seguindo os conceitos gerais do hotel: de-
sign colorido e pop, energia, personalidade, dinamis-
mo e alegria, usamos detalhes da literatura do poeta 
mineiro na parede do quarto, no cabideiro em forma de 
lápis e ainda na mesa de cabeceira com seus livros.

 Em setembro de 2014, entregamos o ibis Styles 
Anhembi em São Paulo, que por sua proximidade ao 
aeroporto Campo de Marte serviu de inspiração para 
o desenvolvimento do tema de decoração que é a in-
venção da aviação. Ao entrar no empreendimento, o 
hóspede é convidado a decolar numa viagem rumo 
aos primeiros passos da aviação. Os ambientes con-
tam com referências históricas sobre o tema, citando 
grandes momentos de nomes da aviação, como Santos 
Dumont, que em 1906 fez o seu famoso 14bis voar 60 
metros no ar em Paris, e de Amelia Mary Earhart, a 
primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. 
A temática também está presente nos elevadores, nos 
quartos e no lobby do hotel com a réplica de uma pista 
de decolagem desenhada no piso. Nos quartos, a inten-

ção foi a de levar o hóspede 
ao céu, através de uma cabe-
ceira em formato de nuvem e 
cores que remetem ao tema, 
criando assim um ambiente 
de relaxamento com muito 

humor e um toque pop, onde a personalidade original 
se mistura à atmosfera acolhedora da marca.

Revista Hotéis — Quantos projetos possui em cons-
trução na hotelaria?

Consuelo Jorge — Atualmente, estão em fase de cons-
trução os seguintes hotéis: Adagio Salvador, Adagio 
Alphaville, Adagio Olga, Adagio São Bernardo, 
Estanconfor Santos, Best Western Arpoador, Adagio 
e ibis Styles Goiania, Comfort São Bernardo, Comfort 
Campinas, entre outros.

 Estão em fase de retrofit os seguintes hotéis: Radisson 
Alphaville, Novotel Fortaleza, Clarion Faria Lima, 
Mercure Recife, Pousada Brisas do Espelho.

Revista Hotéis — Como você analisa o segmento hoteleiro 
no Brasil nos próximos anos?

Consuelo Jorge — Acho que o segmento hoteleiro po-
derá sentir a crise econômica nos próximos anos 
como todo o mercado. Porém, acredito que com a 
moeda desvalorizada, o turismo de lazer nacional 
irá se beneficiar. O mercado de resorts, parques 
temáticos, e hotéis em cidades turísticas deverão 
receber novos investimentos. Estamos apostando 
neste novo nicho.

 Além disso, os retrofits irão continuar, uma vez 
que os novos investimentos hoteleiros vão sendo 
implantados, a competição irá exigir que os hotéis 
mais antigos se renovem.

“Estamos de olho nas oportunidades 
apresentadas pelos resorts e hotéis”



9

Entrevista

out/2015



10

Aconteceu

out/2015

A mais tradicional feira do 
setor na América Latina reuniu 
360 expositores, teve mais de 
160 horas de conteúdo, além 
de atrações inéditas e muitas 
atividades paralelas

A Equipotel completou neste ano 53 edições e 
passou por várias mudanças para acompanhar as 
novas tendências mercadológicas. Pesquisa pré-
evento apontou que cerca de 15% dos visitantes 
tinham poder/intenção de compra superior a 
R$100 mil, o que soma mais de R$400 milhões 
de chance de investimento no setor, a partir do 
evento. “Este é um evento que vai além do que 
seu nome sugere. Não é apenas uma feira para 
o segmento hoteleiro, mas para todo o setor de 
hospitalidade, abrangendo food service, novos 
conceitos para spas e motéis, albergues, focado 

O público visitante foi bem qualificado 

refletiu a nova realidade do setor da hospitalidade no País
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em receber bem e oferecer lazer, diversão, con-
forto e boa comida aos hóspedes”, afirmou Paulo 
Octávio Pereira de Almeida, Vice presidente exe-
cutivo da Reed Exhibitions Alcântara Machado. 
Contando com o apoio das principais entidades 
do setor, a Equipotel recebeu entre os dias 14 a 17 
de setembro, 50.756 visitantes e profissionais do 
setor e uma programação com mais de 160 ho-
ras de conteúdo simultâneo à feira, que reuniu 
1.500 marcas do Brasil e do exterior, das quais 
mais de 150 empresas estavam participando 
pela primeira vez. A programação foi compos-
ta por workshops, palestras e instalações que 
somaram mais de 20 novos projetos.

Entre as atrações inéditas estavam o Espaço 
de Acessibilidade Universal, área de 250 m² que 
apresentou ambientes de convivência e unidades 
habitacionais concebidos através do conceito in-
ternacional de acessibilidade, atendendo as nor-
mas técnicas da ABNT. O projeto ficou a cargo 
da Design Universal Arquitetura & Consultoria, 
com a coordenação do IDT-CEMA. 

Espaços conceitos
Um outro ambiente que chamou bastante a 

atenção dos visitantes foi o motel com conceito 
design ocupando uma área de 240 m². Ele apre-
sentou ao público uma ‘suíte do futuro’, com 
novas tecnologias e tendências voltadas para o 
mercado moteleiro. Os visitantes puderam acom-
panhar de perto as principais tendências de de-
coração para otimizar as suítes de motéis. 

Outro ambiente bastante visitado foi o Hotel 
Modelo - Gestão eficiente montado numa área 
de 450 m², simulando um hotel com lobby, re-
cepção, dois apartamentos (um miscale e outro 

luxo), spa, academia, rouparia/governança, ad-
ministração, vestiário, deck com piscina, área de 
triagem/recebimento, almoxarifado, cozinha, 
área de eventos, bar e restaurante. Os visitan-
tes da feira puderam conferir os ambientes e a 
pluralidade do Hotel Modelo, além de receber 
dicas preciosas para operação de empreendi-
mentos hoteleiros. Já a segunda edição do Spa 
Conceito apresentou aos visitantes os princi-
pais lançamentos de produtos, equipamentos 
e serviços oferecidos nesse universo de spas 
no Brasil e no Mundo. Os spas tem auxiliado 
muito os empreendimentos hoteleiros quando 
o assunto é fidelização de hóspedes.

Evento sustentável
A Equipotel também foi palco de uma manifestação 

da classe dos chefs de Cozinha. Uniformizados e com 
cartazes clamando maior responsabilidade ambiental e 
para o desperdício de alimentos, cerca de 30 chefs cir-
cularam os corredores da feira batendo panelas num 
ato batizado de “Movimento Xepa Sustentável”, sob a 
organização da APC - Associação dos Profissionais de 
Cozinha. “O objetivo foi conscientizar os profissionais 
e as pessoas que é possível atingir o desperdício zero”, 
afirmou o chef e presidente da APC, Marcelo Pinheiro. 
Fizeram parte ainda dos eventos simultâneos as Ilhas 
Gourmet, com demonstrações ao vivo de receitas com 
chefs membros da APC; a Equipotel Conference; Food 
Truck do Saber com consultoria do Sebrae, Ilhas do 
Conhecimento com palestras gratuitas sobre temas re-
levantes para o setor; o 4º Encontro de Negócios Irmãos 
Avelino que reuniu as principais marcas do setor de ali-

Um dos apartamentos do Hotel Modelo

Os chefes provocaram um ‘panelaço’ pelos 
corredores da Equipotel para chamar a atenção 

sobre o desperdício de alimentos
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O encontro do SINDAL reuniu diretores da mais 
representativa entidade mundial de fabricantes 

de equipamentos de cozinha 

mentação; Projeto Compradores do Futuro, em parceria 
com Universidade Anhembi Morumbi e as Rodadas de  
Negócios promovida pela ABRACOHR - Associação 
Brasileira de Compradores para Hotéis e Restaurantes.

Uma das palestras que mais chamou atenção 
na Ilha do Conhecimento foi de Maria José Dantas, 
Presidente da ABG - Associação Brasileira de 
Governantas e Profissionais da Hotelaria. Ela abor-
dou o tema o uso de tecnologia aplicada a área de go-
vernança. Através de uma abordagem objetiva e uma 
visão bastante operacional, Maria José fez uma refle-
xão importante sobre a qualidade e a profissionaliza-
ção da área de governança a partir da gestão de pro-
cessos para uma gestão plena de resultados. Segundo 
ela, a governança é um dos mais importantes depar-
tamentos operacionais da estrutura de hospedagem. 
Com uma demanda de custos expressiva, essa área 
dispõe de poucos recursos tecnológicos integrados 
aos RP’s para dar suporte a sua gestão. Por isto, 
o apoio de ferramentas de gestão e tecnologia são 
consideradas fundamentais.

Na Equipotel Conference aconteceram vá-
rias palestras e seminários e entre elas esta-
va o Encontro que o SINDAL — Sindicato dos 
Fabricantes de Equipamentos de Cozinhas 
Industriais promoveu com lideranças do FCSI 
TAD — Associação norte americana dos fabri-
cantes de equipamentos de cozinhas industriais. 
Também houve a cerimônia de homenagem aos 
Consultores Olga Laskani (in memoriam), Hélio 
Peixoto e Claudio Taves pelos bons serviços de 
consultoria e projetos voltados ao mercado de 
alimentação fora do lar.

Crédito da foto para - Renato Hazan

Confira a seguir como foi a 
participação de alguns expositores.

Harus 
A empresa montou o maior estande na Equipotel 

e apresentou toda sua linha de produtos e novidades 
como a parceria com a L’Occitane Au Brésil, marca 
que estará presente na hotelaria a partir de maio de 
2016, através da linha de amenities Capim-Limão. 
São cinco produtos: Shampoo, Condicionador, 
Loção Corporal, Sabonete Líquido (todos em 
30ml) e Sabonete em Barra (versões de 25 e 50g). 
Os frascos possuem ilustração feitas pelo desig-
ner brasileiro Marcelo Rosenbaum, que criou 
uma releitura de garrafas PET. Outra novidade 
foi a linha Alma Brasil remodelada, com frascos 
maiores; a linhas Melão & Jasmin, que também 
foi reformulada e Vida Floral, linha ecologica-
mente correta e com nova apresentação. Outras 
soluções foram apresentadas pela divisão de ho-
telaria da empresa como produtos de enxoval de 
cama da Good Dreams, colchões da Probel, TV´s 
Semp Toshiba, toalhas de banho, além de secador 
de cabelo de 1.600w, poltronas, espelhos, dock sta-
tion e ferro de passar roupa.

Leucotron
Apresentou a solução Guest Center, que per-

mite a integração do PABX com o PMS do hotel, 
além de proporcionar ckeck in e check out auto-
máticos, lançamentos de consumo do mini bar e 
estado do quarto, entre outros benefícios. A em-
presa também lançou o nova versão do sistema 
de gestão de chamadas Call Center e do Taritron 
Flex.  De acordo com Rodrigo Simões Lage, 
Gerente de Vendas – Negócios Corporativos e 
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Operadoras, apesar de muitos citarem a 
atual situação econômica no Brasil, a mes-
ma não impactou a empresa, pelo contrá-
rio, esse ano houve elevação das vendas no 
mercado se comparado ao ano passado. 

Schipper & Thompson
A empresa lançou produtos voltados 

para buffets, como taças com design arroja-
do e a linha de travessas produzidas em me-
lamina premium, material sintético de alta 
resistência. Outras novidades foram a linha 
de réchauds por indução coloridos, e a linha 
europeia de sinalização para buffets, com 
louça de vários tamanhos e formatos, com 
giz líquido. “Apresentamos novidades na 
Equipotel, o que reforçou nossas parcerias 
com fornecedores e nossa comunicação com 
o cliente. Com toda certeza foi uma boa opor-
tunidade para mostrarmos todos os nossos 
produtos. Nesse ano, nosso catálogo de pro-
dutos foi ampliado em 20%”, avalia Sergio 
Pimenta, Diretor comercial da empresa.
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Germer
Apresentou a linha de porcelanas Buffet Pró, cria-

da para atender todas as necessidades de um buffet, 
além de seguir a norma GN, que estabelece todas as 
medidas para as peças que irão compor um buffet. 
A linha conta com 12 peças de diversos tamanhos, 
como bowls, travessas e bandejas, todas componí-
veis e empilháveis, para facilitar o armazenamento 
após o uso. Outra novidade foi um novo modelo de 
prato de porcelana branca, chamado “peso contro-
lado”, ideais para restaurantes por quilo. 

Girbau
A multinacional espanhola lançou a lavado-

ra extratora modelo RMG 628 com capacidade 
para 28 kg de roupas secas. Entre os diferenciais 
do produto estão a alta extração na centrifuga-
ção, o processador amplo, que cria processos de 
lavagem de acordo com o tipo de roupa, cor e 
sujicidade, e o sistema “justingload”, que ajus-
ta os consumos de água e produtos químicos em 
função da capacidade do equipamento. Segundo 
Rafael De Marco, Gerente de vendas, a feira re-
força a identidade e possibilita novos negócios 
para a empresa que obteve no primeiro semestre 
de 2015 com faturamento 12% maior, comparado 
ao mesmo período do ano passado. 

Check-In
A empresa especialista em softwares hoteleiros, re-

alizou dois lançamentos durante a feira: os softwares 
NetHotel Alpha e o Solução Mobile. O primeiro é um 
software de gestão, remodelado com visual web e com 
diversas funcionalidades, para atender redes, hoteis in-
dependentes, resorts e pousadas, desde a distribuição 
de reservas até a geração das obrigações fiscais. Já o 
segundo conta com check-in express, governança ele-
trônica, comanda eletrônica e guestone – pesquisa de 
satisfação também eletrônica. “Esse tipo de sistema traz 
mais rapidez e flexibilidade no dia a dia do hotel”, ana-
lisou o diretor geral da empresa, Fábio Adriano.

Americanflex
Apresentou o colchão balance, composto por uma 

espuma diferenciada que proporciona extremo confor-
to e um travesseiro de alta densidade que não fadiga no 
uso. No estande da empresa também estava vários ou-
tros modelos de colchões, assim como de travesseiros.

Colchões Castor 
A tradicional empresa do segmento de colchões, 

deu ênfase para a já existente Hotel Collection, que 
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possui a Linha Fire Retardant Castor, composta por 
tecido retardante a chamas, atualmente exigido por 
algumas redes hoteleiras, além de ser ecologica-
mente correto. Além do Fire Retardant, os colchões 
também tem características de antialérgico e ântiá-
caro, double side e são encontrados com opções de 
espuma densidade D33 e molas bonnel. 

Sultan
A empresa participou pela primeira vez da 

Equipotel e dentre as novidades apresentadas ga-
nham destaque os produtos de enxoval para pou-
sadas com a linha de 200 e 300 fios, voltados para 
o turismo de luxo. O destaque ficou por conta do 
financiamento do enxoval do cliente que a empresa 
faz em até 11 vezes sem juros.

Zoox 
Empresa voltada para soluções tecnológicas, 

apresentou diversas novidades para o setor, 
como um novo dashboard, consolidador que 
reúne todos os dados de gestão de internet em 

uma única tela, além de apresentar também dois 
aplicativos para facilitar o atendimento dos hós-
pedes e a manutenção do hotel. 

O primeiro é o My Hotel, aplicativo que permite que 
o hóspede realize diversas funções em um só lugar, tais 
como fazer check-in, check-out, abrir a porta ou solicitar 
o room service e o MaGoo (Manutenção e Governança 
Online), permitindo que a camareira realize suas fun-
ções sem a utilização de papéis, otimizando em 25% 
mais rápido a operação e manutenção do hotel.

Altenburg
Especializada em itens de enxoval, a empresa 

trouxe ao evento novas colchas e cobre-leitos, além 
de novos tamanhos de travesseiros - seu carro che-
fe. De acordo com Rose Molon, Gerente de Vendas 
Institucionais da empresa, os lançamentos são 
oriundos de uma pesquisa de mercado que iden-
tificou uma necessidade dos clientes, que verifi-
cam se o produto é adequado antes de ser lançado. 
“Também estamos aptos a entrar em certos tipos 
de mercados, como o AA, pois oferecemos muitos 
tipos de um mesmo produto. Podemos acentuar o 
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atendimento para o segmento de motéis, que geral-
mente têm um acesso mais difícil para este negó-
cio”, explica a gerente.

Aluminas
Apresentou em seu estande  conjunto de me-

sas e cadeiras, bancos e outros produtos para área 
externa de hotéis e resorts, com cores mais fortes 
do seu conjunto de mesa e cadeiras e novos bancos 
para área externa dos empreendimentos. Segundo 
Wuander Ferreira, Gerente comercial da empre-
sa, “as novas cores - amarelo, lilás, azul e verme-
lho - seguem uma tendência, e têm feito sucesso”. 
Ferreira afirmou ainda que a Aluminas conta com 
a 1ª fábrica de móveis para a área externa do Brasil 
certificada pelo ISO 9001.

Tognato
Inspirada nos prazeres simples da vida, a linha 

de enxoval de cama e banho Simple Chic foi o lan-
çamento da Tognato. Vários tipos de roupões de 
diversos tecidos, toalha de banho e piscina e no-
vos desenhos de colcha com acabamentos de 400 
fios compõem a novidade da empresa. Para Luiz 

Antonio Pardo, o lançamento desta linha se deve a 
uma mudança no mercado com a situação atual da 
economia brasileira, uma vez que as pessoas estão 
pesquisando mais e, consequentemente, as deci-
sões de compra são mais lentas”, explica. 

Colchão Onix 
Uma das principais novidades apresentadas 

pela empresa foi o Colchão Tanger. O produto é 
composto por molas ensacadas, estofamento e pode 
ser montado conforme a necessidade do hoteleiro, 
ou seja, como cama de casal ou duas de solteiro.

Segundo Romilson Nery Dantas, diretor 
Comercial da empresa, a feira possui um potencial 
muito importante para o desenvolvimento da ho-
telaria. “Participamos da Equipotel há mais de 25 
anos e trouxemos representantes do Brasil inteiro 
para apresentar os nossos produtos”, acrescenta. 

Realgem’s 
A empresa paranaense apresentou diversas no-

vidades em seu estande como a nova linha Monoï 
& Argan que tem consistência diferente das tradi-
cionais e possui produtos para tratamento capi-
lar, que deverá agradar o público feminino. Para 
o novo ‘braço’ de luxo, foi criado um logotipo es-
pecífico. A linha Rituals foi mais uma novidade 
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que visa o tratamento e o relaxamento do corpo. 
A marca já costa nos principais hotéis e shoppings 
de São Paulo voltados a um público mais selecio-
nado. Com design diferenciado, a linha Florence 
Blanc é mais um lançamento da empresa na feira, 
criada pelo departamento de marketing. Ela conta 
com bisnagas em tamanho maior, com 40 mg cada, 
e utiliza como base extrato de Argan. Entre outras 
novidades, destaque para a linha D’Orange par 
Realgem’s,  inspirada nos jardins franceses na área 
L’Orangerie. De acordo com o Diretor Comercial 
Mauro de Oliveira, estes lançamentos vêm de en-
contro com as grandes oportunidades de negócios 
que o mercado apresenta e que em breve a empresa 
terá um centro de distribuição em Maceió (AL) a 
fim de diminuir o tempo de entrega de seus produ-
tos e facilitar a logística na região.

Delav /Electrolux
Apresentou a linha de lavadora e secadora my-

PRO, que conta com produtos pensados para hotéis 

ou pousadas com uma quantidade de 30 quartos. 
Além do preço competitivo e do consumo baixo de 
energia, o painel apresenta uma interface domés-
tica podendo assim ser mais fácil de utilizar pelos 
seus consumidores.Outro produto apresentado foi 
o paninigrill, contando com três funções em sua 
utilização: tostador, micro-ondas e grill. Na prepa-
ração de um lanche, por exemplo, ele realiza as três 
funções sem perder qualidade no produto final. 
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Di Pratos 
A empresa especializada em equipamentos para 

restaurantes e com atuação de 30 anos no merca-
do, lançou a linha em inox de chapas para lanches, 
réchaud para sopas, cafeteira e caixa para buffet com 
dez assadeiras térmicas. Outra novidade da marca foi 
a linha completa para sushi ou finger food, em me-
lamina, que, ao contrário da porcelana, não quebra. 
A Di Pratos também lança a linha de porcelana para 
comida por quilo, com pratos com o mesmo peso. 

Cozil 
Há 31 anos no mercado de equipamentos para 

cozinha profissional, a Cozil apresentou novida-
des, como o carro combinado térmico, que mistura 
partes refrigeradas em sua parte inferior, e aque-
cidas, na parte superior. O equipamento mantém 
a comida quente ou refrigerada por até três horas, 
facilita o transporte da refeição até o hóspede no 
hotel, é todo de aço inoxidável e tem comando in-
dependente. A marca também conta com produtos 
gourmet, como para grelhados, cocção e cozedo-
res. Destaque para a ilha de cocção gourmet, da 
linha 700, com quatro gavetas refrigeradas, forno 
e fogão, com design italiano, puxador anatômico e 

ausência de pontos que acumulem sujeiras. Outro 
lançamento da marca são as mini câmeras frigorífi-
cas, que estoca alimentos de forma higienizada.

Colortel
A empresa tradicional em locação de equipa-

mentos para a hotelaria apresentou como novida-
de a ferramenta de Revenue Management atrela-
da  à locação de equipamentos. Em uma planilha 
é inserido de maneira personalizada, o número de 
apartamentos ativos, assim como o valor de diárias 
e outras informações, para que a ferramenta calcu-
le de maneira prática e personalizada o custo real 
da locação de equipamentos. A ferramenta de 
Revenue Management foi elaborada consideran-
do a montagem de um quarto de hotel composto 
por Frigobar, televisão, ar condicionado e cofre. 
De acordo com Reinaldo Carneiro, Presidente da 
Colortel, “Essa solução facilita o planejamento 
do hoteleiro para outras coisas como capacitação 
de equipe, melhorias nos serviços prestados e 
motivação dos profissionais”, revelou. 

Hoteleriê -Lavive
Apresentou diversas novidades na feira. O 

grande destaque fica por conta de seu carro chefe: 
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a linha núpcias, que foi amplamente divulgada no 
evento e conta com um enxoval pensado exclusi-
vamente para casais em lua de mel. O Probox, pro-
tetor que envolve o box da cama, fez tanto sucesso 
na feira anterior que permanece como um atrativo 
para esta edição do evento. Além da novidade dos 
tecidos à base de fio tinto, a empresa também está 
com travesseiros de flexball (bolinhas de fibra) pró-
prios para a hotelaria, sendo o mais vendido devi-
do a sua durabilidade. 

Masterline 
Apresentou seu mobiliário completo para even-

tos, composto por cadeiras empilháveis, mesas 
com pernas dobráveis e acessórios para salões. 
Para Roberto Alonso Garcia, diretor Comercial da 
Masterline, o evento superou as expectativas, mes-
mo diante da atual situação econômica do país. 
“Somente em um ambiente como o da feira temos 

a oportunidade de apresentar aos hoteleiros toda a 
nossa linha e dar visibilidade ao nosso negócio”.

Saga Systems
Apresentou aos participantes do evento di-

versas novidades, entre elas o cofre Picasso. O 
produto oferece um design exclusivo e sofisti-
cado, além de guardar as 980 últimas aberturas, 
proporcionando um melhor controle e gerencia-
mento por parte do hotel. Outro lançamento é a 
fechadura, também com um novo design, que 
integra uma barra antipânico, controladores de 
elevador e catraca para área de serviço e cancela 
do estacionamento, tudo incluído em um mesmo 
sistema. Além desta, a empresa apresenta, ainda, 
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a fechadura de bipartida, que recebe esse nome 
por ser dividida em suas peças, oferecendo tam-
bém um design diferente ao mercado.

Bematech
A empresa que oferece soluções completas para 

o varejo, food service e hospitality, apresentou o 
software  PDV, implantado agora no mercado e o 
único que consegue trabalhar offline. Outra novi-
dade foi a melhoria no software de recepção, tor-
nando-o mais rápido e mais aderente ao mercado, 
e o software B2C, voltado às OTAs (agências on 
line) Para a área de food, a empresa oferece todo 
o controle da gestão financeira de forma online, 
como, por exemplo, o recebimento e pagamento 
via equipamento mobile. 

Prática 
Há 23 anos no mercado de cozinhas profissio-

nais, a empresa lançou três produtos voltados para 
cozinhas profissionais. Entre as novidades esta-

vam a máquina de lavar louças da Linha Concept 
+, com dois modelos: o PR 504, com capacidade 
para 200 a 400 louça por lavagem, e o PR 604, que 
lava de 400 a 600 louças por vez. Ambas consomem 
pouca energia e água, já que um ciclo de lavagem 
para 60 pratos gasta 2,4 litros de água e é feito em 
um minuto. Outra novidade foi a “TSI – Central 
Inteligente de Cocção”, um forno combinado, que 
prepara diversos tipos de alimentos e tem uma in-
teração automatizada com o operador. Gabinetes 
de transporte aquecidos finalizam os lançamentos 
da marca na feira. O produto é um carrinho, que 
mantém os alimentos aquecidos por até 5 horas. 

Panther 
Secadores de cabelo, espelhos e outros utensí-

lios que facilitam a vida do hóspede em um hotel 
foram alguns dos lançamentos da empresa que 
está comemorando 10 anos de atividades. Entre 
as novidades estava o secador de cabelo de pare-
de modelo KMY-67588, de 2.000 Wats de potência, 
que economiza energia por secar o cabelo rápido. 
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Também foi apresentado o secador de mãos de aço 
escovado, com potência de 2.300 Wats, e os cabi-
des anti-furto, de madeira, para roupas em ge-
ral e saias. Tábuas de passar roupas completam 
o catálogo de lançamentos. Dobrável, o produ-
to pode ser pendurado dentro do armário, em 
um organizador preso à parede, onde também 
pode ser guardado um ferro de passar roupas.

Desbravador
Presente no mercado de tecnologia há 27 

anos, a empresa lançou os novos softwares 
voltados ao mercado hoteleiro. Um deles é o 
“Desbravador Light”, ferramenta de gerencia-
mento hoteleiro, que pode ser administrado 
online, sem a necessidade de servidor local. 
“O proprietário visualiza todas as partes de 
seu estabelecimento, de qualquer lugar. Além 
da segurança, ele economiza com licenças e 
infraestrutura”, conta Marcel Pompeo, diretor 
executivo da empresa. Outro lançamento foi o 
software “Revenue Manegement”, que geren-
cia as tarifas do hotel. “O proprietário estipula 
as regras para o software. Quando a ocupação 
do hotel está baixa, o software abaixa o preço 
da diária. Ele também consulta a previsão do 
tempo e aumenta ou diminui o preço da diária 
de acordo com isso”, explica Pompeo. A “Ficha 
do Hóspede” é outro lançamento. O softwa-
re envia o pré-checking para o hóspede por 
e-mail, assim, o cliente não precisa preencher 
ficha ao chegar no hotel. Outra novidade foi 
o “Schoper” que busca opiniões sobre o hotel 
nas redes sociais e avisa sobre reclamações de 
clientes, fazendo um tipo de cobrança automa-
tizada dos canais online. 

Elvi Cozinhas 
A empresa especializada em equipamentos para 

cozinhas profissionais lança na feira as “mini câmaras”, 
de uma, duas ou quatro portas, que economiza energia 
porque refrigera só os alimentos necessários. A maior 
tem dois metros de largura, quatro portas e armazena 
até vinte caixas. Já a menor, de uma porta, tem 50 cm de 
largura e cabe em espaços reduzidos. Outra novidade o 
“forno salamandra”, um gratinador, que não resseca o 
alimento e dá a ele uma textura profissional, sem mexer 
em sua estrutura. Já a “vitrine quadrat” é robusta e não 
tem vidros na parte da frente, o que possibilita ao cliente 
pegar o alimento que quiser. O equipamento mantém o 
alimento na temperatura certa.

Fit 4
A novidade apresentada pela empresa foi a Zero 

Runner, uma máquina de correr de origem ameri-
cana e a única oferecida no Brasil com zero impacto. 
Além desta novidade, a empresa também oferece 
acessórios para equipamentos, de forma completa 
para hotéis, solução para ambientes com marcas 
fortes no mercado, como Reebok e Olympikus, e 
atendimento focado para hotelaria. 
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DiCarlo 
Com experiência de 20 anos desenvolvendo so-

luções completas de móveis e acessórios, a empresa 
desenvolve closet e acessórios, tais como cabideiros, 
prateleiras, gavetas corrediças, calceiras, sapateiras 
e maleiros que facilitam a limpeza. O modular é 
a novidade apresentada na feira, sendo montado 
de acordo com a necessidade do cliente. A DiCarlo 
possui ainda uma fábrica própria de marcenaria 
e metalurgia que conversam entre si e realizam 
projetos sob medida para seus clientes oferecendo 

praticidade, versatilidade e modernidade, além de 
oferecer também serviços de designer, arquitetura, 
criação, fabricação e montagem, em todo o territó-
rio nacional e internacional, dos seus produtos.

Crismoe 
Como novidade a empresa lançou duas linhas 

de acessório: a “Unique”, com design de linhas 
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retas, e a “Oneself”, própria para pessoas porta-
doras de deficiência física. Fabricada em latão, a 
linha “Unique” conta com oito peças com sistema 
de fixação anti-furto, que incluem: toalheiros de 
30cm, 45cm e 60cm de largura; toalheiros rack, 
duplo (de 45cm e 60cm) e para toalhas de rosto; 
papeleiras simples, dupla e de reserva; além de 
saboneteira, cabide de parede e porta shampoo. 
Já a linha “Oneself” conta com barras de apoio 
fabricadas de acordo com a norma ABNT NBR 
9050 e com quatro tipos de acabamentos: latão 
cromado, inox com pintura epóxi, aço inoxidá-
vel e aço inoxidável polido. Todas têm sistema 
de fixação com parafusos com rosca chip board 
e buchas UX8, além de diversos tamanhos: retas, 
angulares, articuladas e 90 graus.

App Sistemas
A empresa lançou dois sistemas que facilitam a 

gestão hoteleira no dia a dia. Um deles é o “Monitor 
de Preparo”, que deve ser instalado na cozinha, 
para o cozinheiro saber a sequência em que os 
pratos devem ser preparados, tornando o trabalho 
mais ágil. A segunda solução lançada na feira pela 
empresa é o “PDV Touch”. Trata-se de comandas 
eletrônicas, que lançam pedidos dos hóspedes di-
retamente para o restaurante do hotel. O software 
auxilia no aumento do ticket médio do hotel.

. 
Athletic Way

Apresentou dois novos lançamentos. A comple-
ta esteira profissional 3850T, ideal para hotel, pode 
ser usada tanto por iniciante quanto por profissio-
nal, pois atinge até 18 km/h. O equipamento pos-
sui ainda um sistema de inclinação e conta com um 

motor  com três anos de garantia, além de ser um 
produto 100% nacional. Outra novidade fica por 
conta da New Fundamental, estação individual de 
exercício, que ocupa um menor espaço em relação 
aos demais aparelhos que fazem a mesma função. 
A estação conta ainda com um baixo custo e baixo 
índice de manutenção. 

Máquinas Santo André 
Apresentou seu carro-chefe: a Lavadora 

Extratora, com capacidade que varia de 17 a 50 kg e 
tem comando automático. O aparelho conta ainda 
com um inversor de frequência que permite o con-
trole de velocidade em todas as etapas de lavagem. 
De acordo com o Diretor, Makoto Isshiki, “a feira 
nos possibilita bons negócios, pois há o reconheci-
mento do comprador ao nosso pioneirismo no seg-
mento”, afirma. 

Mult-Grill 
Apresentou o lançamento da Beefmatic, amacia-

dor portátil de carnes, que penetra profundamente 
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rompendo as fibras e conferindo maciez nos cortes. 
A empresa também apresentou toda a linha de grill 
e móveis de aço, e também o pré-lançamento da 
Salamandra, gratinador de massas e pães em geral, 
e funciona como uma espécie de forninho.

HSystem 
Apresentou um gestor de canais e portais de 

vendas totalmente integrados com sistema de ges-
tão hoteleira, oferecendo disponibilidade sincroni-
zada entre portais, operadoras, telefones e walk in 
com uma única conexão.  A empresa conta, ainda, 
com dois parceiros, a APP Sistemas e a Check in, 
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o que tem contribuído para o aumento das vendas 
esse ano. “Tivemos um crescimento significativo, 
se compararmos ao ano de 2014. O retorno com a 
participação nesta feira também está sendo muito 
positivo, pois já fechamos vários negócios”, comen-
ta Diego Corrêa, executivo da H System.

Mamute 
Especialista em equipamentos para lavanderia, 

a Mamute apresentou novidades durante a feira. 
Para esta edição, a empresa trouxe três máquinas 
para apresentar aos participantes do evento, são 
elas: lavadora extratora, com capacidade de 21kg a 
110kg, dobradeira de toalhas e uma calandra mo-
noroll a vapor.

Segundo o engenheiro e diretor Comercial da 
Mamute, Renato Sampaio,  a participação na feira 
foi muito positiva. “Estamos fechando diversos ne-
gócios e nosso faturamento já ultrapassou o ano de 
2014”, disse o executivo. Todos os produtos da em-
presa são nacionais e estiveram em funcionamen-
to no estande para quem quisesse conhecer todo o 
processo de perto.

Mannes
Com 53 anos de tradição em colchões, a empre-

sa reforçou em seu estande, o respeito a arte de 
hospedar. Apresentando uma linha com desenvol-
vimento exclusivo ao público hoteleiro, onde en-
contram-se cada vez mais, consumidores exigentes 
em constante busca pelo conforto. Sendo assim, 
toda linha de hotelaria passou por transformação 
em 2015.  O grande destaque fica por conta das li-
nhas Diamond e Gold. O Diamond é um colchão 
lapidado para refletir o que os melhores hotéis do 
mundo procuram: a perfeição. Composto por uma 

espuma especialmente desenvolvida para hotelei-
ra, oferece ao consumidor, um exclusivo toque de 
plumas de ganso e sofisticação. Outro destaque 
presente em renomadas redes hoteleiras do país, 
trata-se do conjunto Gold, com estrutura reforçada 
este colchão pode ser composto por diversos tipos 
de molas, pilow duplo, tecido exclusivo e base an-
tiderrapante. Entre os estofados, destaca-se uma 
linha de poltronas e estofados, assinados por reno-
mados designers Brasileiros, além de um completo 
portfólio de travesseiros, privando pelo respeito a 
arte de hospedar, unindo durabilidade e conforto e 
buscando soluções aos mais variados empreendi-
mentos hoteleiros, são os principais referenciais do 
jeito Mannes de pensar hotelaria.

Rentv
A empresa apresentou como novidade a locação 

de equipamentos de energia como: lâmpada de led, 
gerador a diesel e centrais de refrigeração de gran-
de porte. Esse ano, a empresa obteve um aumento 
de propostas com clientes de aproximadamente 
20%, comparado ao ano de 2014. “Tivemos esse 
crescimento porque, com a atual situação econô-
mica do país, as pessoas preferem alugar, ao invés 
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de comprar. Até mesmo o nosso estande na feira 
recebeu mais visitas”, comemorou Julio Cosentino, 
Diretor Executivo da Rentv. 

Rod-Car 
Entre os destaques expostos no estande da em-

presa estavam os tradicionais carrinhos de limpeza 
e carros-gaiola, um ícone da hotelaria. A empresa 
levou ao evento todos os seus principais produtos, 
tais como carrinhos de plástico de limpeza, carri-
nhos coloridos - como opção empreendimentos 

alternativos - e carrinhos menores para pousadas 
e pequenos hotéis, que tem uma configuração mo-
dular onde é possível trocar o lugar das prateleiras. 
As arrumadeiras de plástico também foram muito 
procuradas pelos visitantes. 

Macom
A empresa lançou a Linha Plus, com produtos 

importados sob duas marcas: Zumex, com uma 
máquina de extração de suco de laranja, resfria-
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dores rápidos – beverage e rotisseries - e o forno 
frijado, que assa frangos; e a marca Hoshizaki, 
de máquina de gelo e representante do grupo 
proprietário da Macom desde 2013. Além disso, 
a empresa apresentou seus produtos em Cocção 
e refrigeração, e suas linhas tradicionais de bar 
e mobiliário. Já a Linha Comercial,os visitantes 
puderam conferir produtos com preços com-
petitivos, menores que os demais produtos da 
própria Macom e também das concorrentes, que 
conta ainda com pronta entrega. 

Korin
A empresa de produtos naturais e orgânicos, re-

forçou a exposição da marca nesta edição da feira. 
Pioneira na criação do frango livre de antibiótico, a 
empresa contou ainda com a divulgação dos cortes 
bovinos e a mercearia composta por arroz, feijão, 
óleo, café, ovos, mel e pratos prontos. Com forte 
atuação nos hotéis e restaurantes do eixo Rio-São 
Paulo, tem os melhores chefs como seus clientes e 
aproveitou a exposição da feira pra se apresentar a 
novos possíveis parceiros. 

Pavanny 
Com quase 50 anos de tradição no mercado 

moveleiro, a Pavanny mostrou ao mercado ho-
teleiro sua variedade de modelos e cores de ca-
deiras. Com fábrica própria em Itu, interior de 
São Paulo, a empresa trouxe novidades, como 
cadeiras com banho de cobre e de zinco, nos 
modelos Uruguai, Paris e Pavillon.

Outro destaque da marca foi a cadeira Lima, 
tradicionalmente fabricada em madeira, e que ago-

ra ganha repaginação em aço, e também nas cores 
com opções em cobre ou zinco. Em seu catálogo, 
a marca conta, ainda, com cadeiras em materiais 
como alumínio, inox e fibra sintética. Entre as co-
res há oito opções, em todos os modelos: vermelha, 
amarela, azul, branca, cobre, cobre envelhecido, 
natural e preta.

Tramontina
Apresentou diversos lançamentos como as fri-

gideiras profissionais de aço inox e antiaderentes, 
com acabamentos, tamanhos e revestimentos va-
riados. A linha de Cozinhas Profissionais, compos-
ta por refrigeradores, supercongeladores, balcões 
refrigerados, equipamentos de confeitaria, pizza e 
preparo de massas também está em destaque. As 
frigideiras profissionais foram apresentadas em 
dois modelos, em seis tamanhos diferentes e são 
ideais para serem utilizadas em fogões elétricos, de 
indução, a gás e vitrocerâmicos.

Branyl
Participando da Equipotel São Paulo pela 

primeira vez, a empresa especializada em in-
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dústria têxtil apresentou alguns lançamentos 
para o setor, como o Firetech, acabamento de 
retardante de chamas, que proporciona soli-
dez na lavagem e foi aprovado pelas normas 
hoteleiras ao redor do mundo. Outra novidade 
apresentada foi o Wall Linea Decor, linha de 
tecidos para decorações de paredes, que con-
tem repelência à água e evita a proliferação de 
fungos, mofos e bactérias. Os dois produtos 
da empresa foram expostos no Hotel Modelo, 
criado pela organização do evento para repro-
duzir um hotel de verdade.

MN Enxovais
Com mais de 25 anos no mercado de teci-

dos profissionais, a MN Enxovais apresentou 
diversas novidades, dentre elas os cobertores 
com três metros de largura e os tecidos de 200 
e 300 fios.A empresa comercializa também to-
alhas de linha profissional de maior durabili-
dade, com 10% de poliéster e 90% de algodão, 
que não danificam o produto após a lavagem, 
sendo uma das que mais absorve, no mercado.
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Abdouni 
A empresa especializada em produtos têxteis, 

marcou presença na feira apresentando o traves-
seiro da linha hospitalar, que tem como uma das 
características um plástico macio que respira e é 
lavável, sendo bem aceito, inclusive, nos hotéis por 
este motivo. Com uma tabela de preços e tamanhos 
para todos os tipos de produtos, a empresa reforça 
que também faz produtos sob medida para os seus 
clientes, inclusive os cobertores. 

Assa Abloy 
A Assa Abloy - VingCard apresentou di-

versas novidades em seu estande, como a 
VingCard Essence, fechadura  que possui um 
visual mais clean, uma vez que o equipamento 
está acoplado dentro da porta. Outra novidade 
foi a fechadura Vingcard Allure, com conceito 
refinado e possibilidade de escolha por meio de 
painéis de parede, e a Vincard Signature para 
banheiro, permitindo ter o mesmo modelo de 
maçaneta da porta do apartamento. 

 

Fasterm
Com o objetivo de gerar novos negócios e 

reforçar o potencial da marca, a Fasterm parti-
cipa da Equipotel, que está sendo realizada no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, na zona 
norte de São Paulo. Na oportunidade, a em-
presa expõe o seu novo aquecimento 5 estrelas, 
mostrando aos participantes do evento os cin-
co atributos da linha de produtos , entre eles, o 

aquecimento de água com alta economia, fácil 
instalação e baixo investimento inicial.

O sistema Fasterm é capaz de retirar o calor 
do ar e transferi-lo para a água, trabalhando a 
qualquer hora e em qualquer estação do ano. 
Além disso, a solução possibilita uma alta eco-
nomia nas despesas com aquecimento de água 
para o banho. Outro ponto favorável é a redu-
ção dos custos para a manutenção, pois não é 
necessário nenhum contrato de assistência téc-
nica com mão de obra especializada.

Suzuki
A empresa apresentou sua calandra de alta 

produção, uma passadeira industrial indicada 
para o setor hoteleiro. Além deste produto, es-
tava exposto no estande  uma lavadeira e se-
cadora para pequenos estabelecimentos, como 
pousadas e condomínios, que atendem o pro-
blema de espaço destes locais. De acordo com 
Keiti Suzuki (foto abaixo) com sua esposa , fun-
dador e Presidente da empresa, esta edição foi 
surpreendente, devido a situação econômica do 
País. “Viemos desacreditados e achávamos que 
teríamos pouca frequência. Tivemos um bom 
movimento e recebemos visitantes qualificados, 
que é o que interessa. Fechamos alguns negócios 
e iniciamos alguns que dependem de um estu-
do mais lento”, afirma o executivo, que diz que 
é importante participar da feira para ser sempre 
lembrado e ter contato direto com os clientes.
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será no São Paulo Expo em 2016

A partir do próximo ano a Equipotel será 
realizada no São Paulo Expo (antigo Centro de 
Exposições Imigrantes). A edição de 2016 acon-
tecerá de 19 a 22 de setembro neste que será 
o maior Centro de Exposições, Congressos e 
Convenções da América do Sul, com 100 mil m² 
e que exigirá um investimento de R$ 400 milhões 
da multinacional francesa GL Events, um dos 
maiores grupos de eventos no mundo. O projeto 
prevê a construção, ampliação e modernização 
de um complexo arquitetônico multifuncional 

capaz de sediar feiras de negócios e de público, 
congressos e eventos corporativos nacionais e in-
ternacionais,  além de eventos culturais, sociais, 
esportivos e de entretenimentos.

De acordo com Damien Timperio, Diretor geral 
do São Paulo Expo, a cidade de São Paulo ganha-
rá um espaço no tamanho adequado e totalmente 
equipado para atender à demanda por eventos 
na cidade. “A mudança de endereço acompanha 
essa nova fase de evolução da Equipotel. Uma 
feira que tem como foco a hospitalidade requer 
evolução contínua, e a oferta de um novo local 
na cidade de São Paulo, principal pólo de negó-
cios da América Latina, é uma oportunidade que 
não poderíamos deixar passar. Nossa história no 
Anhembi foi longa e produtiva, mas é necessá-
rio inovar sempre”, afirma Paulo Octávio Pereira 
de Almeida, Vice presidente executivo da Reed 
Exhibitions Alcântara Machado.
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Novotel Barra abre as portas no 
Rio de Janeiro

A imponente edificação revestida em vidro fica num local privilegiado da Barra da Tijuca

e exigiu um aporte de R$ 71 milhões de um grupo de investidores
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Esta é a 25ª operação da rede Accor 
no Rio de Janeiro que consolida 
ainda mais a presença no estado 

A rede francesa AccorHotels colocou em opera-
ção no início do mês de setembro o seu 25º hotel 
no estado do Rio de Janeiro: localizado na capital 
fluminense, o Novotel Rio de Janeiro Barra da Ti-
juca possui vista para o mar e a localização como 
um dos diferenciais. Está localizado na Av. Lúcio 
Costa, 5210, próximo a pontos importantes como 
Barra Shopping e os Centros Empresariais da Av. 
das Américas, fácil acesso ao Aeroporto Interna-
cional do Galeão, ao Riocentro, ao HSBC Arena e 
à Cidade das Artes. O empreendimento é o sexto 
da rede Accor no bairro e demandou mais de R$ 
71 milhões de investimentos via FUNCEF, Perfor-

mance e Centro Serra e foi construído pela Galwan 
Construtora e Incorporadora.

Em um edifício de 12 andares, o hotel oferece 234 
apartamentos, sendo duas suítes com vista para o 
mar e 12 apartamentos adaptados para pessoas 
portadoras de necessidades especiais. Os quartos 
possuem uma moderna infra estrutura para maxi-
mizar o conforto e sofisticação dos hóspedes e isto 
inclui colchão cama box da marca Castor, enxoval 
de cama e banho da Teka, ar-condicionado, TV de 
LCD da marca LG de última geração com uma va-
riada programação a cabo, wi-fi gratuito, minibar 
da marca Dometic, cofre eletrônico Surface, fecha-
dura eletrônica da marca VingCard com abertura 
através de cartão magnético no sistema de rádio 
frequencia, bancada de trabalho e  room service 24 
horas. Coube a empresa VAG Confecções produzir 

 Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura para maximizar o conforto dos hóspedes
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as cortinas e o enxoval decorativo de alto padrão 
de qualidade que incluiu saia box e almofadas.

Quem desenvolveu o projeto arquitetônico foi a 
Paulo Casé Planejamento e Arquitetura e foi na lo-
calização, o primeiro desafio a ser vencido. “Diante 
da limitação inicial do terreno, localizado em uma 
esquina da Av. Lucio Costa, a partir da junção de 
novos terrenos, consolidou-se a ideia de um pro-
jeto desenhado em um grande bloco cuja forma e 
posição expressam a preocupação em evitar som-
breamento sobre a praia. Sua volumetria distinta 
tem uma leitura bem  clara entre embasamento, 
corpo e coroamento. As colunas da edificação de-
marcam o perímetro desta e fazem a junção destes 
três elementos, procurando distinguir o hotel das 
demais construções da região e valorizando sua 
verticalidade. Materiais nobres como o granito e 
pele de vidros verdes complementam o conjunto 
arquitetônico”, revela o arquiteto coordenador do 
projeto, Gustavo Cotrim. 

Conforto e sofisticação
Quem assinado o projeto de interiores é 

Thomas Michaelis e segundo ele, o objetivo 
foi capturar toda a beleza e a dinâmica da 
Barra da Tijuca. “O térreo conta com layout 
que prioriza a vista para o mar de maneira 
que proporcione uma experiência única para 
o hóspede. Sua marcenaria personalizada, 
móveis aconchegantes e coloridos visam tra-
zer o ambiente praiano descontraído mes-
clado com elementos sofisticados que estão 
afinados com o padrão da bandeira, além de 
contar com o fitness e sua deslumbrante vista 
para a praia”, enfatiza Michaelis.

Se a localização privilegiada ressalta os atributos 
do empreendimento, ela foi um desafio para a im-
plantação, pois a logística é complexa, em termos 
de trânsito para toda infra para construção, assim 
como a circulação dos caminhões de carga. Paulo 
Mancio, Diretor Técnico de Implantação e Patri-

Na recepção já se nota a preocupação com a acolhida dos hóspedes
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mônio da Accor para a América do Sul foi quem 
coordenou os trabalhos de implantação com uma 
equipe muito experiente no assunto. “Tivemos um 
longo trabalho de quatro meses para entender to-
das as formas de melhorar o fluxo de colaborado-
res pelas áreas do hotel e otimizar o trabalho nas 
questões relacionadas a arquitetura do empreen-
dimento, principalmente em como tornar o fluxo 
de movimentação e a distância entre cada uma 
das áreas. Para isto, foi essencial a sinergia com os 
projetistas de arquitetura e interiores e a equipe 
de operações. Nestes encontros, buscamos avaliar 
qual o menor percurso para o colaborador fazer 
para atender e oferecer a melhor qualidade de seu 
serviço, além de checar todas as direções que deve-
mos tomar para concepção do projeto. Uma meto-
dologia importante no desenvolvimento deste pro-
jeto são os standards de áreas, os ratio – tamanho 
médio de cada área - uma cozinha já tem em uma 

média determinada de área, assim como a área de 
manutenção, lavanderia, entre outras áreas do ho-
tel. Tivemos um cuidado especial com este empre-
endimento para atender a proporcionalidade das 
áreas, principalmente para trazer soluções quanto 
aos componentes chamados back of the house – 
áreas que são trafegadas apenas pelos colaborado-
res e como fazer com que o dia a dia deles seja mais 
eficaz na locomoção e ida nos quartos ou nas salas 
de eventos, permitindo uma melhor conexão para 
cada área do empreendimento”, destaca Mancio.

Conceito sustentável
Segundo ele, este empreendimento foi concebi-

do baseado em dois conceitos de sustentabilidade 
bem importantes. “No eixo de consumo de água, 
criamos um reaproveitamento de água no esgoto 
primário e secundário. Na prática, a água da pia e 
do chuveiro descem por gravidade, onde a água é 
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tratada e bombeada para outra caixa d’água supe-
rior que é utilizada nos sanitários. Neste processo 
economizamos cerca de 25% de água em todo o 
consumo. O segundo eixo é o da energia, onde ins-
talamos três grandes pontos: iluminação utilizando 
lâmpadas de LED – de quarta geração - que conso-
mem muito menos energia, que uma lâmpada con-
vencional. Dentro deste eixo, outra etapa de insta-
lação foi implantar um sistema de ar condicionado 
usando o sistema VRF - que trabalha somente on 
demand – ou seja, só funciona com carga térmica, e 
caso não seja ativado, entra em um sistema econô-
mico/inteligente. Baseado em uma análise de ope-
ração de cada hotel é fundamental dizer, que como 
vivemos em um país tropical, o consumo médio de 
energia dentro de um hotel, calculamos como base 
que 60% dos gastos são resultantes do uso do ar 
condicionado dentro de um hotel. O mesmo ocorre 
também com os elevadores onde implementamos 
o sistema VRF e conseguimos reduzir em até 25% 
os gastos. Fundamental ressaltar que fazemos uma 
análise energética para escolha do melhor equipa-
mento”, conclui Mancio.

Moderna infraestrutura
Na área gastronômica o empreendimento conta 

com o Bar e Restaurante 365 com culinária contem-
porânea. Coube a empresa Schipper & Thompson 
fornecer os utensílios de cozinha que trazem a qua-
lidade e robustez das caçarolas, frigideiras e caldei-
rões profissionais importados; Na mesa brilham as 
elegantes louças alemãs da linha Enjoy, de design 
moderno, atemporal e contornos suaves. Nas taças 
WMF Smart, altamente resistentes e elegantes são 
servidos os mais finos vinhos. Os talheres WMF Con-
tour, fabricados em aço alemão Thyssen Krupp, são 
resistentes à corrosão e possuem excelente espessura, 
com bordas arredondadas e simétricas. No bar foram 
selecionadas taças e copos da Italiana Bormioli Rocco 
e na área de piscina copos e tulipas em policarbonato 
inquebráveis. Na confeitaria os utensílios, assadeiras 
e moldes em silicone são da francesa Matffer. Na no-
bre área de Buffet a seleção de itens envolvem várias 
marcas internacionalmente famosas como WMF, Ar-
coroc, Frilich, Baucher, Silit dentre outros.  A empresa 
forneceu ainda boa parte dos materiais das áreas de 
governança, distribuição e higienização. Coube a To-
pema fornecer os equipamentos da cozinha.

O hotel também dispõe de completa estrutura 
para eventos, um centro de convenções com 10 
salas e capacidade para até 500 pessoas, equipa-
mentos audiovisuais de última geração e ambien-
tes climatizados. Somada a infra estrutura está um 
moderno fitness Center, kids corner com TV e brin-
quedos infantis, piscina na cobertura, sauna úmida 
e sala de repouso, sendo que todos os ambientes 
possuem acesso a internet sem fio gratuita. 

O restaurante 365 é montado e serve a culinária 

contemporânea

Paulo Mancio: “Esta 

implantação foi cheia de 

desafios, mas nossa expertise 

soube superar e atingir os 

resultados”
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Hotel & Golfe Clube dos 500 (SP) 
inaugura Gastrobar

O Hotel & Golfe Clube dos 500, localizado 
no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá (SP), 
acaba de inaugurar o Gastrobar. O ambiente 
fica em uma ala privativa do hotel e é ideal 
para quem busca um ambiente descontraído 
e aconchegante com música ao vivo, aperiti-
vos inusitados e pratos diferenciados. O menu 
é assinado pelo Chef Rafael Buongermino, 
que acumula passagens pelo Sheraton Rio de 
Janeiro e Restaurante DOM em SP, e os drin-
ques serão assinados por Fábio Correia.

De acordo com os gestores do hotel, 
Roberto Nogueira (Diretor geral)  “O conceito 
do Gastrobar é proporcionar em um ambien-
te de restaurante com sintonia descontraí-
da para jogar conversa fora, com pratos com 
preços mais acessíveis e com muito sabor”. O 
menu do Gastrobar será composto por Risole 
de mandioquinha com carne seca e queijo ca-
tupiry, Bolinha de galinha caipira e provolo-
ne, Coxinha de inhame com carne seca e abó-
bora (coxinha da Tieta), Croquete de frango 
com cheddar, Bolinho de tapioca recheado 
com queijo coalho ao molho suave de pimenta 
rosa, Almofadinha de mandioca com camarão 
e creme de wasabi, Quenelles de bacalhau com 
azeitonas pretas e limão siciliano, Bolinho de 
arroz com ervas recheado com parmesão.

Os clientes também poderão se deliciar com 
uma seleção de hambúrgueres-gourmet, como o 
Hambúrguer de carne com maionese de bacon, 
Hambúrguer de frango com maionese de ervas, 
Hambúrguer de linguiça calabresa com maione-
se dijon e cebolas caramelizadas, Hambúrguer 
de peixe com maionese de alcaparras .

Uma seleção de queijos também é um dos 
destaques do local, onde as iguarias são servidas 
com geléia de casca de laranja, tâmaras e damas-
co (provolone, brie, gorgonzola e ementhal). Já 
a  Seleção de embutidos oferece copa, salame, 
salame hamburguês e presunto de Parma.

O cardápio também dispõe de outras op-
ções com um toque de cozinha contemporânea: 
Porção de iscas de trutas defumadas no chá preto 
e açúcar mascavo com molho de laranja, Porção 
de frango com cheddar. Para adoçar o paladar o 
público poderá degustar Gelatina de caipirinha 
de limão, Petit Gateau de chocolate recheado 
com nutella, Cheesecake de chocolate branco e 
mascarpone com calda de mirtilo.

Golden Tulip Paulista Plaza (SP) 
apresenta novos pratos para o jantar

O restaurante All Seasons, localizado no hotel 
Golden Tulip Paulista Plaza, apresentou durante 
os dias 31 de agosto e 26 de setembro, um novo 
cardápio para jantar elaborado pelo chef suíço 
Christophe Besse. Os pratos foram degustados 
pelos hóspedes e poderão entrar para o cardápio 
fixo do hotel.

Besse elaborou quatro novos pratos para o 
menu, sendo: picanha ou tournedo grelhado, ra-
goût de champignons, batata musseline e legu-
mes; risoto de cevada, pupunha e shitake, émin-
cé suíno com “ras El Hanout”, uma mistura de 
especiarias típicas da culinária do Magrebe, re-
gião no noroeste da África; lasanha de pato com 
tucupi, petit-pois, pupunha e farofa de laranja; e 
filé de pargo em escama de champignons, espi-
nafre ao siciliano, bisque de lagostinha ao curry 
vermelho e leite de coco.
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Holiday Inn Belo Horizonte recebeu 
Semana Gastronômica Tcheca

O restaurante Drummond, pertencente ao hotel 
Holiday Inn Belo Horizonte, localizado na capital 
mineira, recebeu entre os dias 14 e 19 de setembro 
a Semana Gastronômica Tcheca. O evento foi or-
ganizado pela Embaixada Tcheca no Brasil e teve 

o objetivo de apresentar aos brasileiros um pouco 
da cultura e culinária do país europeu.

O menu do evento foi assinado pelo chef tche-
co Pavel Sapík, que atua há mais de dez anos pelo 
Terasa U Zlate Studne, além de ter passagens por 
outros renomados restaurantes da República Tcheca, 
como o The Circle Line, o Flambée e o Alcron.

Dentre os pratos servidos durante a semana Tcheca, 
estiveram: gulášovka (sopa de goulash), o kachní steh-
no (confit de coxa de pato), a kulajda (sopa cremosa 
tcheca), a panenka (filé mignon suíno), o štrúdl (bolo 
caseiro de maçã), o svíčková (tradicional filé mignon), e 
o taštičky (bolinho de doce de ameixa).

A Semana Tcheca também contou com algumas 
atrações complementares, como a participação de 
empresas tchecas na Feira Exposibram, entre os 
dias 14 e 17, a cerimônia de inauguração oficial 
do Consulado Honorário da República Tcheca e a 
degustação do vinho tcheco no Automóvel Club, 
no dia 16, a Semana de Cinema Tcheco, que teve 
início no dia 15, assim como a apresentação da cul-



42

Gastronomia

out/2015

tura da cerveja tcheca com seminário e degustação, 
no dia 17, no Haus Muenchen.

Hotel Golden Tulip Park Plaza (SP) 
lança cardápio de tapas e petiscos

O hotel Golden Tulip Park Plaza, localizado em 
São Paulo (SP), lançou um novo menu de tapas e 
petiscos em seu restaurante. O novo cardápio foi 
elaborado pelo chef Gaspar Goulart e é composto 
com ingredientes da culinária brasileira e interna-
cional em pequenas porções.

O menu conta com o Dubai Luxo – três espe-
tinhos de kafta de carne com hortelã e pimen-
ta síria, servidos em cama de coalhada seca. O 
cardápio também oferece outras opções como o 
Italianíssimo – dois Crostines (pão italiano grelha-
do com mussarela de búfala ao forno e presunto 
de parma) e duas Brusquetas napolitanas (pão ita-
liano grelhado coberto com marinada de tomate, 
azeite e manjericão fresco); e o Brasil Gourmet, um 
prato que serve três unidades do clássico pastelzi-
nho com recheios de queijo da canastra, carne seca 
com abóbora e camarão com pupunha.

De acordo com Goulart, “A reestruturação do 
cardápio foi feita pensando nos hóspedes que vem 
a São Paulo, principalmente a trabalho, e se hospe-
dam sozinhos no hotel. Muitos gostam de curtir um 
happy hour no fim do dia para descansar da corre-
ria do dia a dia. Por isso, essas novas sugestões de 
petiscos em porções individuais”, comentou.

Chegada da primavera é celebrada 
com jantar no Mabu Interludium (PR)

O hotel Mabu Interlidium Iguassu Convention, lo-
calizado no bairro de Cognópolis na cidade de Foz do 
Iguaçu (PR), realizou no dia 19 de setembro, às 20h00, 

o “Jantar da Primavera”, em comemoração à chegada 
da estação. O jantar teve o objetivo de mobilizar os 
clientes a realizarem o plantio de mudas de plantas 
nativas da região na área de suas residências.

As mudas, que foram entregues pelo hotel duran-
te o jantar, foram doadas pelo Refúgio Biológico Bela 
Vista. O menu servido foi assinado pelo chef Pacheco, 
e dentre os pratos estiveram: oito tipos de saladas, 
que incluiu salada à moda grega (tomate cereja, al-
face, pepino, queijo búfala e azeitona preta), salada 
de shitake com acelga e hortelã, e aspargos in natura 
com salmão defumado, entre outras; uma mesa frios 
e queijos nobres com brie, gouda, roquefort, provolo-
ne e parmesão, entre outros frios em geral.

Foram servidas 11 opções de pratos principais, 
como o pernil ao molho de ervas frescas, escalope 
ao molho de redução de vinho do porto, salmão 
ao molho de erva doce, coxas recheadas com da-
masco e cheddar, legumes à provençal, tortelone 
de ricota com nozes, moussaka (lasanha de be-
rinjela), duas massas sem glúten, gaspacho (sopa 
gelada) com torrada entre outros acompanha-
mentos. E, para a sobremesa, o chef selecionou dez 
opções de doces, entre elas torta de iogurte com 
amora, manjar dos deuses com frutas vermelhas, 
torta angel (torta de maça da casa), doces caseiros 
em compotas, frutas entre outros itens.

Bourbon Barra Premium Residence 
(RJ) terá feijoada aos sábados

A feijoada, tradicional prato consumido aos 
sábados pelos brasileiros, é a mais nova op-
ção gastronômica do Bourbon Barra Premium 
Residence, situado na Barra da Tijuca, na capi-
tal do Rio. O Buffet do Restaurante Bossa Nova 
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é servido todas as semanas, das 12h00 às 16h00, 
para hóspedes e também visitantes.

Logo na chegada, os clientes são recepcionados 
com um especial welcome drink, que traz batidi-
nha de côco e maracujá, caldinho de feijão e pas-
telzinho. A feijoada da Rede Bourbon Hotéis & 
Resorts é conhecida tanto por seu sabor quanto 

pelos diferenciais do serviço, que incluem partes 
usuais da carne de porco e dos acompanhamentos 
característicos do prato. Além disso, há um variado 
buffet de sobremesas típicas brasileiras. 

InterContinental São Paulo 
renova cardápio do Godet Bar 

O Godet Bar, situado no lobby do hotel 
InterContinental São Paulo, apresenta aos clien-
tes um novo menu. Sob o comando do Chef Juan 
Rojas, a decisão de criar um novo cardápio foi para 
adequar o menu do bar às mudanças gerais promo-
vidas no setor desde sua chegada. As tradicionais 
batatas fritas viraram um mix, em que o cliente 
pode saboreá-las nas versões rústicas, com alho e 
parmesão; no formato palito, com páprica e bacon; 
e onion rings, sempre acompanhadas de mostarda, 
catchup e maionese. Uma das novidades são as tri-
logias temáticas: Da cozinha chilena, o chef servirá 
empanadas de carne, ceviche e o cremoso de mi-
lho. A opção Mexicana é composta por quesadilla 
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de frango com queijo, tomate e cebola, nachos com 
guacamole e molho picante com carne bovina e fei-
jões. Para o trio brasileiro, espetinhos de picanha, 
mini pastéis e escondidinho de carne seca. As tri-
logias espanhola, japonesa e mexicana também se 
destacam com as especialidades desses países.

Os lanches ganham versão mini e são ser-
vidos em duas unidades. São servidos o Mini 
Hambúrguer (dois mini hambúrgueres de carne 
bovina nobre cobertos com molho de maionese e 
catchup, cebola, azeitonas pretas, alface, tomate, 
pepino e queijo cheddar – acompanha fritas), a 
Mini Carne Desfiada (carne desfiada com molho 
de maionese e mostarda com pimentões, tomate e 
mozzarella de búfala – acompanha fritas) e o Mini  
Peixe (filé de Saint Peter empanado no pão ciabat-
ta, com tomate, mussarela de búfala e berinjela gre-
lhada – acompanha fritas ou onion rings e molho 
de queijo cremoso com cebolinha).

Outras opções de petiscos são as pizzas retangula-
res para servir duas pessoas. As alternativas de sabo-
res são variadas, indo da tradicional Margherita até 
a de Frutos do mar. Há também opções nos sabores 
Presunto, Calabresa e Salsicha. Para quem busca uma 
refeição completa, estão a Picanha na chapa, acompa-
nhada de farofa, molho chimichurri, vinagrete e pão 

de alho; e o Salmão Grelhado com manteiga, purê de 
batatas e legumes cozidos.

No total foram inseridos ao cardápio 24 novos pra-
tos, divididos entre petiscos, fritas, porções, lanches e 
também pratos individuais com grelhados e saladas. 

Intercity Caxias do Sul serviu 
cardápios com iguarias gaúchas 

Com o objetivo de resgatar e homenagear a cul-
tura gaúcha, o Intercity Premium Caxias do Sul (RS), 
ofereceu no mês da Revolução Farroupilha cardápios 
típicos campeiros. Até o dia 20 de setembro, as noi-
tes gastronômicas temáticas do hotel contaram com 
iguarias típicas do Rio Grande do Sul.
Luiz Chaves
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Carreteiro de charque, espinhaço de ovelha, 
costela poncho verde, espaguete com charque, vaca 
atolada e arroz de china são alguns dos pratos que 
estavam disponíveis, nas terças, quartas e quintas-
feiras, no horário do jantar do hotel, servido das 
19h30 às 22h00. Já para a sobremesa, sagu com cre-
me, ambrosia, doce de abóbora, pudim de leite e 
arroz doce finalizaram as noites.

Hotel Blue Tree Towers Caxias do Sul 
realizou degustação gratuita de vinhos

O hotel Blue Tree Towers Caxias do Sul, localiza-
do no estado do Rio Grande do Sul, realizou no dia 
24 de setembro, uma degustação gratuita de vinhos. 
O evento teve o foco de apresentar a nova carta de 
vinhos do restaurante Luna Rossa, desenvolvida pelo 
sommelier internacional Jeferson Santos.

O novo menu de vinhos foi contemplado com 

seis novos rótulos: três premiados vinhos da vi-
nícola Aurora, de Bento Gonçalves; o espumante 
Don Augusto Moscatel, do interior de São Marcos 
(RS), além de dois importados, o argentino Alfredo 
Rocca Malbec e o italiano Chianti San Enrico de 
uvas sangiovesse.

Rede Sofitel realiza degustação de 
vinhos nas unidades Copacabana e 
Ipanema (RJ)

A rede de hotéis de luxo Sofitel está realizan-
do entre 21 de setembro a 31 de outubro diversas 
atividades do evento Sofitel Wine Days de 2015. O 
evento celebra o Dia do Vinho, evento que aconte-
ce simultaneamente em todas as unidades da mar-
ca no mundo com programações especiais.

As unidades Sofitel Copacabana e Caesar 
Park Park Ipanema managed by Sofitel estão 
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oferecendo aos hóspedes e consumidores uma 
ampla variedade de rótulos para degustação, 
assim como cardápios especiais, harmonização 
de queijos e vinhos, amenities no quarto, entre 
outras formas de celebrar a data.

No Sofitel Copacabana, o restaurante Le Pré 
Catelan, comandado pelo Chef Roland Villard ela-

borou o Menu Pré Gourmand, onde toda semana o 
cliente conta com um cardápio novo. Já no restau-
rante Atlantis, localizado na unidade de Ipanema, 
haverá um buffet especial de queijos.

Vitória Concept Campinas (SP) 
realizou evento com degustação de 
Kobe beef e whiskie

O Bellini Ristorante, pertencente ao hotel Vitória 
Concept Campinas (SP), realizou no dia 23 de se-
tembro um jantar exclusivo com cortes de Kobe 
Beff e Whiskies. O evento foi organizado em par-
ceria com a Chivas Regal, uma das maiores fabri-
cantes de whisky escocês do mundo, em um menu 
harmonizado com Kobe, apresentado pelo embai-
xador da marca no Brasil, Eduardo Rotella.

O cardápio do jantar foi assinado pelo Chef 
Rodrigo Varela, sob a supervisão da gerente de be-
bidas e alimentos da Rede Vitória Hotéis, Cristina 
Róseo, e foi servido em quatro tempos.
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São Paulo Convention & Visitors Bureau 
recebe homenagem nos EUA

O São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), 
por meio de seu Presidente Executivo Toni Sando, foi 
homenageado no dia 6 de setembro, no Hotel Marriott 
em Fort Lauderdale, na Flórida, EUA. Em solenidade 
de entrega do LAMPA 2015 (Latin American Marketing 
Personality Awards), ele recebeu o diploma de Honra ao 
Mérito Empresarial, pela excelência dos serviços prestados 
ao setor do turismo no Estado de São Paulo, fomentando 
a capital, municípios e estâncias turísticas, além de apoiar 
outras regiões do Brasil para o desenvolvimento do setor.

O LAMPA é um prêmio criado e idealizado pelo 
GCSM (Global Council of Sales Marketing) e tem 
como objetivo reconhecer o trabalho de empresas, 
empresários e entidades brasileiras e latino-america-
nas que se destacaram pela sua performance junto ao 
mercado e sociedade, com práticas de comunicação, 
campanhas de marketing e serviços prestados, den-
tre outros, sempre como foco de melhoria da quali-
dade de vida da sociedade em todos os sentidos.

Durante o evento de  cerimônia, foi realizado tam-
bém o lançamento oficial do WTC Fort Lauderdale, pri-
meira unidade regional do WTC SP Business Club fora 
do país. “Quando participamos de um evento desta 
grandeza, com empresas e profissionais dos mais des-
tacados setores da economia, levamos na bagagem os 
800 associados, toda nossa diretoria, uma equipe de 30 
profissionais que trabalham com ética e profissionalis-
mo na busca de eventos, na promoção do destino e nos 
programas de  capacitação, para receber cada vez me-
lhor nossos visitantes. Conquistar esse prêmio é como 
São Paulo, tudo de bom”, comemora Toni Sando.

FBHA participa de seminários da 
Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados

A FBHA - Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação participou como palestrante da série 
de cinco seminários regionais que foram promovidos 

pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. 
Assuntos como desenvolvimento do turismo regional 
no Nordeste foram fortemente debatidos nos encon-
tros. O primeiro seminário foi realizado em Maceió, 
no último dia 28 de agosto, com o objetivo de tratar 
das “Questões que afetam o desenvolvimento do 
turismo em Alagoas e no Nordeste”. A FBHA parti-
cipou da mesa “A importância do turismo regional”, 
junto com a secretária de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo de Alagoas, Jeanine Pires. 

A FBHA foi representada pelo vice-presidente da 
instituição, Manoel Linhares, que cobrou dos poderes 
públicos ações concretas para alavancar o turismo na 
região. “A importância do turismo regional é inquestio-
nável. Temos que nos debruçar nas questões que estão 
emperrando o seu desenvolvimento no nordeste e em 
outras regiões do Brasil. Na falta de prioridade, na falta 
de verba, na falta de vontade política, na falta de visão 
econômica e de visão social”, disse Linhares. 

O vice-presidente, que também é presidente 
do Sindihotéis Ceará - Sindicato Intermunicipal de 
Hotéis e Meios de Hospedagem no Estado do Ceará, 
citou como importantes para o desenvolvimento do 
turismo no Nordeste o aumento de vôos aéreos e sem 
escalas para a região; a duplicação da BR 101, rodo-
via interliga seis estados da região, e que cujas obras 
estão paralisadas; a duplicação da Estrada Litorânea 
Maceió-Recife; o assoreamento do Rio São Francisco; 
o saneamento; e a segurança na região. 

A FBHA também reivindicou o aumento da verba de 
marketing na divulgação do Nordeste pelo Ministério do 
turismo e pela Embratur. Entre outros assuntos, Linhares 
apontou ainda a carência de mão de obra para os serviços 
de turismo e sugeriu que os governos da região invistam 
em escolas profissionalizantes. 

A outra edição do seminário promovido pela 
Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados 
aconteceu no dia 4 de setembro, em Gramado (RS), 
sobre o tema “Questões que afetam o desenvolvi-
mento do turismo na serra gaúcha”. 
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TAM e British Airways 
anunciam acordo de codeshare

A TAM Linhas Aéreas, empresa do Grupo 
LATAM Airlines, e a British Airways anunciaram 
um acordo de compartilhamento de voos (codesha-
re) no último mês. As companhias passam a ofe-
recer mais opções para os passageiros que viajam 
entre o Brasil e o Reino Unido, com a emissão de 
todos os trechos aéreos em um único bilhete. Os 
voos com códigos compartilhados tiveram início 
em 1º de outubro e as passagens aéreas também es-
tão à venda nos canais de vendas das companhias.

Com todos os trechos em um único bilhete emitido 
pela TAM, os passageiros poderão voar de São Paulo 
a Londres, conectando-se a diversas cidades do Reino 
Unido (Manchester, Aberdeen, Edinburgh, Belfast, 
Newcastle e Glasgow) onde a British Airways opera. 
Da mesma forma, passageiros da British Airways no 
Reino Unido poderão adquirir bilhetes para o voo di-
ário da TAM operando entre Londres e São Paulo nos 
canais de venda da companhia britânica. Todas as ro-
tas do acordo podem ser verificadas nos sites www.
tam.com.br e www.britishairways.com. 

Congresso do Festuris abordará 
novos modelos de negócios

De 5 a 8 de novembro, será realizada mais uma 
edição do Festuris – Festival de Turismo de Gramado 
(RS). Paralelamente, ocorrerá o Congresso do Festuris, 
que será regido sob o tema “De olho no mercado – 
Superando crises e desenvolvendo novos modelos 
de negócios”. O evento trará grandes nomes do tu-
rismo, apresentando os planos e mostrando o que o 
profissional do turismo deve fazer para estar comple-
tamente apto a se adaptar às novidades do segmento. 
Entre os painelistas já confirmados está o presidente 
do Grupo Trend, Luis Paulo Luppa.

Todos os anos, a Feira de Turismo de Gramado 
se preocupa em não apenas fomentar negócios 

com o trade turístico, mas também chamar a aten-
ção dos profissionais e abrir espaço para debates e 
novas abordagens às principais tendências do mer-
cado através do Congresso Festuris, realizado em 
parceria com a ABAV (RS).

Segundo o Presidente da ABAV/RS, Danilo 
Klehl, “Devemos investir em atendimento de qua-
lidade; em profissionais capazes de gerar rapidez 
de informação; agilidade no atendimento; aptos 
não somente a auxiliar seus clientes em todas as 
etapas de venda, mas hábeis em prover soluções 
para possíveis problemas”. 

Píer Sul do Rio Galeão deverá ser 
entregue em abril de 2016

Com previsão de inauguração dentro de 
sete meses, as obras do Píer Sul do Aeroporto 
Internacional RIOgaleão estão aceleradas. O novo 
prédio, de mais de 100.000 m², já ganhou forma e 
está recebendo seus equipamentos essenciais. 

O Consórcio Construtor já recebeu o primeiro 
lote das 26 novas pontes de embarque fabricadas 
na Espanha e iniciou a instalação das duas que pos-
suem especificações para acomodar aeronaves do 
código F (A-380 e 747-8), as maiores do mundo. 

O consórcio já começou a preparar o caminho 
por onde passarão as 14 esteiras rolantes que aju-
darão no transporte dos passageiros entre o Píer e 
o Terminal de Passageiros 2. A primeira, com 50 
metros de comprimento, será instalada já em se-
tembro. Do lado de fora, os resultados também são 
visíveis. Quem passa pela Avenida 20 de Janeiro 
consegue ver a fachada do prédio sendo montada. 
Será uma estrutura de cerca de 25 mil m² de vidro e 
alumínio. O Píer ganhará também novos banheiros 
e fraldários, elevadores e escadas rolantes.
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Atlantica Hotels perde 
administração de hotel em Brasília 
para a Blue Tree

A Atlantica Hotels perdeu a administração 
de mais um empreendimento. Desta vez foi em 
Brasília, pois desde o último dia 1º de outubro, o 
Clarion Hotel Jade Brasília passa a ser administra-
do pela Blue Tree Hotels com o nome Blue Tree 
Premium Jade Brasília. O empreendimento  locali-
zado em Guará (DF) faz parte do plano de expan-
são da marca, que já soma 38 empreendimentos 
entre operação e novos projetos em construção ou 
desenvolvimento. “Estar em Brasília com um ho-
tel imponente era um sonho meu, um desejo de 
nossos hóspedes habitués e uma meta da equipe 
de Desenvolvimento de Novos Negócios, coman-
dada pelo Amilcar Mielmiczuk. Estou muito feliz 
com esta importante conquista do nosso planeja-
mento de crescimento até 2017”, completa Chieko 
Aoki, Presidente da Blue Tree. 

O complexo Jade está localizado estrategicamen-
te ao lado do Park Shopping, a apenas 10 minutos do 
aeroporto e com fácil acesso as regiões administrati-
vas da capital. Com 171 modernos apartamentos e 
suítes (Vide foto), espaços para eventos e uma ampla 

área de lazer, o novo Blue Tree marcará a combina-
ção de qualidade, serviços e infraestrutura impecá-
vel para quem viaja a Brasília.

Hotéis Windsor em São Paulo e Rio 
entram para grupo Preferred

Os hotéis Windsor Atlântica, no Leme (SP), 
Miramar by Windsor, em Copacabana (RJ) e Windsor 
Marapendi, que será inaugurado brevemente na 
Barra da Tijuca, passam a integrar a seleta lista dos 
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Preferred Hotels & Resorts, no Rio de Janeiro.
Dos 1.600 requisitos que são exigidos para fazer 

parte do grupo de elite, os hotéis corresponderam aos 
padrões preferenciais de qualidade e excelência nas 
avaliações exigidas. Para a entrega da placa esteve 
presente no Windsor Atlântica, a diretora de vendas, 
para Costa West dos Estados Unidos, Christie Weller 
e o diretor Business Development Latin America, 
Rodrigo Tsutsumi  que foram recepcionados pelo 
Gerente Geral do Hotel, Ricardo Kawa e a Diretora 
Comercial da rede, Rosângela Gonçalves.

Promenade Hotéis e Aparts investe 
conceito mixed used

A rede hoteleira Promenade Hotéis e Aparts 
anunciou que resolveu implantar em alguns de 
seus hotéis o conceito mixed used, onde é pos-

sível que o indivíduo possa usufruir de estabe-
lecimentos comerciais em um mesmo local. A 
hospedagem inserida em complexos comerciais, 
offices e também residenciais.

O Promenade Link Stay, localizado na capital 
fluminense, é um dos hotéis que oferecem o con-
ceito mixed used. Ele foi construído em uma área 
de 28 mil m², sendo 155 lojas comercializadas, 228 
escritórios, além de residencial e hotel. Em breve 
este conceito também estará presente nos empre-
endimentos Interprice (Itaborai), Fusion (Itaguaí) e 
o Union Suíte (Barra da Tijuca).

De acordo com o diretor de Operações da 
Promenade Hotéis e Aparts, Emir Penna, essa é 
uma estratégia para driblar o trânsito das grandes 
cidades. “Estamos falando de ter hospedagem, mo-
radia, lazer, comércio e serviços dividindo espaços, 
no qual o único meio de mobilidade do morador 
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passa a ser o elevador. Essa é uma tendência prin-
cipalmente para a região da Barra da Tijuca e pode 
ser uma solução para os problemas de mobilidade 
reduzida, a partir do momento em que oferece se-
gurança, opções de lazer e serviços, comércio di-
versificado e moradia em um só lugar. Seria como 
um micro bairro dentro do bairro”.

Diogo Affonso, diretor comercial da Promenade 
destaca ainda que os mixed use agregam valor ao 
empreendimento, uma vez que é um facilitador para 
a vida do morador. “Uma lavanderia, um supermer-
cado, um salão de beleza, uma sorveteria, enfim, são 
negócios que contribuem para facilitar a vida das pes-
soas. Além disso, os serviços oferecidos possuem um 
padrão o que garante qualidade, ou seja, por meio do 
trabalho da administradora é possível gerenciar e ter 
diferentes tipos de serviços e com o perfil adequado 
ao público do empreendimento”.

Grupo Astron inaugura primeiro 
hotel da marca no Paraná

A 235 km de Curitiba (PR), a cidade de Telêmaco 
Borba recebeu em agosto um hotel do Grupo 
Astron, sob operação direta do grupo. O hotel em 
Telêmaco Borba é o primeiro de rede na cidade, 
que é o sexto maior polo industrial do Paraná, com 
foco na produção de papel.

O novo Astron Telêmaco Borba Hotel terá a 
supervisão técnica com as ferramentas de ges-
tão operacional e financeiro, além da comer-
cialização dos produtos que o grupo faz com 
seu sistema de reservas,  gerenciado na sede 
da empresa em São Paulo e com funcionários 
alocados diretamente nas unidades sob super-
visão do departamento comercial. 

Um imóvel que abrigava um supermercado, 
localizado no centro da cidade e também da fa-
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mília Spinardi, que estará no comando do novo 
empreendimento com a supervisão da Astron 
foi totalmente adaptado para receber um hotel. 
O prédio com 1.640m², já existente no local pos-
sui espaçamento entre os pilares de sustentação 
ideal e usado nas edificações de hotéis. Segundo 
o CEO do grupo Astron, Marcos Vilas Bôas foi 
muito fácil a adaptação do imóvel para ser um 
hotel devido a estrutura já existente.

Para Geraldo Spinardi, que administrará o 
hotel juntamente com o grupo, “Telêmaco Borba 
passa por um momento ímpar que está movimen-
tando a economia da região. Esse crescimento 
está abrindo novas oportunidades para investi-
mentos e a decisão em investir no setor hoteleiro, 
com o respaldo da marca Astron, é um diferen-
cial no segmento.  A localização do hotel é favo-
rável e estratégica por estar localizado na aveni-
da principal de acesso ao centro da cidade”.

O hotel conta com 50 apartamentos, dis-
ponibilizados em quatro andares e amplo 
estacionamento. O novo empreendimento 
oferecerá os serviços de café-da-manhã e o 
conceito de autoatendimento para as refei-
ções noturnas. Este conceito, muito usado 
nos Estados Unidos e outros países em hotéis 
de categoria econômica, será inovador em 
Telêmaco Borba, onde os produtos pré-pre-
parados estarão disponíveis no coffee shop e 
o hóspede poderá preparar sua alimentação. 

A equipe do hotel estará treinada para for-
necer orientações de preparo e também forne-
cer dicas locais de alimentação na cidade, caso 
o hóspede prefira. Segundo a direção da Astron 
Associados, este método de autoatendimento 
colabora em manter as tarifas menores, além 
da modernidade e praticidade para quem está 
de passagem  ou a negócios na cidade.
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Cana Brava Resort (BA) registrou boa 
performance no primeiro semestre

O Caba Brava All Inclusive Resort, locali-
zado na cidade de Ilhéus (BA), registrou per-
formance acima da média entre os meses de 
janeiro e julho. O empreendimento registrou 
82% de ocupação, índice 2% maior que no ano 
anterior, a diária média subiu 11%.

De acordo com o Diretor do resort, Rafael 
Espírito Santo, “Quando falamos em 2%, a pri-
meira impressão é de que o crescimento foi bai-
xo. Mas quando consideramos as dificuldades 
apresentadas pelo setor, a inauguração de novos 
apartamentos luxo e o crescimento da diária mé-
dia, vimos um conjunto que nos deixa bastante 
satisfeitos”, afirmou.

Primeiro hotel Red Roof do Brasil 
entra em operação em Curitiba (PR)

A rede hoteleira norte-americana Red Roof 
colocou em operação a primeira unidade da 
marca no Brasil. Com ambicioso plano de expan-
são para os próximos 25 anos, a empresa firmou 
um acordo exclusivo de Master Franquia com a 
Nobile Hotéis até 2040, onde pretende inaugurar 
entre 35 a 40 hotéis da marca nos primeiros dez 
anos. O Red Roof Inn Curitiba é fruto de uma 
conversão do hotel CWB Curitiba, antes admi-
nistrado pela rede BTG.

O hotel é o 443º empreendimento do grupo 
americano, e recebeu um aporte de investi-
mentos da Nobile Hotéis em torno de R$ 1 
milhão, contabilizando capital de giro, co-
municação visual, renovação e adequação 
dos apartamentos e das áreas comuns aos pa-
drões da marca Red Roof Inn.

De categoria econômica, o hotel dispõe de 96 
apartamentos, oferecendo aos viajantes de ne-
gócios, lazer ou eventos, praticidade e conforto 
com Wi-Fi gratuito e de alta performance, frigo-
bar, TV de LED com canais de TV fechada, mesa 
de trabalho, cofre digital e ar condicionado Split. 
Os apartamentos de categoria Superior podem 
acomodar até três pessoas.

No hotel, há um amplo e sofisticado fitness 
center para a prática de exercícios físicos. Além 
disso, o hotel possui uma área gastronômica que 

oferece diariamente café da manhã e um espaço 
de conveniência onde os hóspedes servem-se de 
lanches rápidos e comidas pré-cozidas, que po-
dem ser levadas ao forno micro-ondas, à disposi-
ção 24 horas. O espaço de negócios personaliza-
do é destinado a reuniões e eventos corporativos, 
e possui cinco salas de eventos com capacidade 
para acomodar até 80 pessoas. 

Roberto Bertino, Fundador e Presidente da 
Nobile Hotéis, destaca que a Red Roof foi o par-
ceiro ideal detectado para explorar o segmento 
econômico no Brasil, por ser uma empresa de 
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grande reputação e imagem positiva. “Sabemos 
que a aliança exclusiva com esta renomada 
marca irá propiciar ao mercado equipamentos 
hoteleiros modernos, bem equipados, com ser-
viços ágeis e excelente relação custo-benefício 
para os hóspedes e maior rentabilidade aos 
proprietários dos hotéis e condo-hotéis sob 
nossa administração, como também aos hotéis 
franqueados”, ressalta. 

Maarten Van Sluys, Diretor da Nobile Hotéis, 
enfatiza a importância da escolha de Curitiba 
para o início das operações da Red Roof no Brasil. 
“Curitiba e Columbus (Ohio), sede da empresa 
nos Estados Unidos, firmaram em 2014, um pro-
tocolo de relacionamento de Cidades Irmãs para 
fortalecer o intercâmbio de ações culturais e em-
presariais entre os destinos. Nada mais propício 
neste momento que uma cidade do potencial de 
Curitiba, para dar o start inicial a esta parceria de 
sucesso”, salienta Sluys.

Preferred Hotels & Resorts certifica 
a rede Etoile Hotels

A Preferred Hotels & Resorts certificou a rede 
paulistana Etoile Hotels com um selo de qualidade 
internacional atribuído aos hotéis de mais alto pa-
drão de luxo. A Etoile Hotels é atualmente a única 
na capital paulista a possuir essa certificação. De 
acordo com o Diretor da rede Etoile Hotels, Roberto 
de Abreu, “Receber essa distinção nos mostra que 
estamos no caminho certo, à altura da hospedagem 
de padrão internacional”. A rede paulista se desta-
ca por suas suítes de alto padrão e com até 182 m².  
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Rede Hotel 10 anuncia expansão 
para regiões Norte e Sudeste

Ainda este ano, a Rede catarinense Hotel10 irá 
inaugurar sua décima unidade em Palmas (TO). O 
mais novo hotel da marca seguirá o padrão já im-
plantado pela rede em outros cinco estados brasi-
leiros: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e Goiás. Outro estado que con-
tará com uma unidade da rede é São Paulo, com o 
Hotel 10 Lorena, que acaba de ter o contrato fecha-
do. A obra ficará pronta em 2017. 

Inspirada nos hotéis de viajantes americanos, a 
Rede Hotel 10 visa oferecer praticidade e comodida-
de por valores econômicos. “Reforçamos que a nossa 
maior vantagem é ser um hotel pensado para os bra-
sileiros. Entendemos o que buscam os hóspedes na 
categoria executiva, por isso planejamos condições 
de trabalho. Já as famílias encontram conforto e a 
mesma forma de atendimento em qualquer uma das 
unidades. Temos até espaço para animais, algo que 
fizemos questão de manter desde a primeira unida-
de. Tudo isso com um tarifário justo”, reforça o fun-
dador da rede, Paulo Roberto Linzmeyer. 

Localizado no Centro da cidade, o Hotel 10 
Palmas fica a 150 metros de importantes pontos 
como o Fórum, agências bancárias, sede da OAB, 
Senac, Tribunal Regional Eleitoral, Delegacia da 
Receita Federal e Sebrae. A unidade de Tocantins 
será inaugurada até o fim ano e terá 105 aparta-
mentos, sendo 14 para portadores de necessidades 
especiais. Contará também com dois auditórios 
para eventos de até 100 pessoas cada um, garagem 
para 70 veículos e espaço para os Pets. 

No interior de São Paulo, o Hotel 10 Lorena 
estará estrategicamente localizado às margens da 
via Dutra, muito próximo também da cidade de 
Aparecida. Inicialmente, o empreendimento vai 
gerar 20 empregos diretos e outros 50 indiretos. O 
hotel contará com tecnologia desde sua construção, 
adotando o sistema a seco americano, denominado 

drywall que propicia mais rapidez na edificação, 
melhor isolamento acústico, ganho de espaço inter-
no, maior qualidade no acabamento e redução de 
custos. A previsão de inauguração é para 2017.

Uberlândia (MG) terá hotel ibis Styles 
sob investimentos de R$ 20 mi

Com investimentos na ordem de mais de R$ 20 
milhões, a Accor Hotels assinou o contrato de um 
novo hotel ibis Styles em Uberlândia, Minas Gerais. 
O hotel, terceiro da bandeira ibis no estado, será 
fruto da parceria da rede hoteleira com a empresa 
Hotel Apolli LTDA – EPP, também proprietária do 
Ibis Uberlândia — ambos em modelo de franquia.

A nova unidade possui 120 quartos e promove 
a abertura de 125 postos de trabalho. Para o Diretor 
Adjunto de Desenvolvimento de Novos Negócios da 
Accors, Eduardo Camargo, a cidade possui alta de-
manda de visitantes a negócios e a lazer. “Uberlândia 
é uma região com alto potencial de negócios no setor 
logístico e com forte presença de grandes empresas. 
Para acompanhar este movimento e fomentar cada 
vez mais o turismo para a região, o grupo expande 
sua presença na cidade para atender aos hóspedes 
dos mais variados perfis”, destaca o executivo.

Em 2015, a AccorHotels já inaugurou três unida-
des de ibis Styles com temas exclusivos no Brasil: 
Porto Alegre com homenagem à própria capital, 
Balneário de Camburiú com decoração do Fusca 
e Umuarama celebrando a Kombi. A expansão da 
rede na América do Sul tem como finalidade atin-
gir 250 unidades em operação até o final do ano e 
chegar a 500 hotéis em atuação até 2020.

Allia Hotels anuncia sete novos hotéis
A Allia Hotels, rede hoteleira que gerencia as 

bandeiras Plaza Inn, Bristol, Allia Gran e All Inn, 
anunciou a assinatura de sete novos contratos nas 
cidades de Rondonópolis (MT), Sinop (MT), Campo 
Grande (MS), Betim (MG), Conselheiro Lafaiete 
(MG), Teixeira de Freitas (BA) e Rio de Janeiro (RJ). 
O investimento previsto para todas as obras soma 
até o momento cerca de R$ 155 milhões.

Os novos hotéis juntos irão gerar mais de 342 
empregos diretos e 969 indiretos, além de acres-
centarem mais de 1.800 leitos à rede hoteleira do 
país. De acordo com Marcello Medeiros, diretor de 
desenvolvimento da Allia Hotels, os novos hotéis 
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chegam para suprimir uma parte da demanda que 
o país tem por leitos. “São vários novos empreendi-
mentos em um curto período. Estamos conseguin-
do falar e concretizar uma expansão bem planejada 
mesmo em um momento em que só se ouve falar 
de crise no país. A capilaridade da Allia Hotels está 
aumentando, permitindo à rede chegar a novos es-
tados e regiões”, afirma.

Exemplo da expansão da rede hoteleira é a che-
gada ao estado do Mato Grosso com dois hotéis nas 
cidades de Rondonópolis e Sinop, dois dos princi-
pais polos industriais do estado. Já o Mato Grosso 
do Sul recebe o segundo hotel da rede em Campo 
Grande, o primeiro foi anunciado em Dourados. 
Minas Gerais é o estado com mais empreendimen-
tos da rede que já conta com nove hotéis em fun-
cionamento e deverá receber outros 19 incluindo 
unidades de Betim e Conselheiro Lafaiete.

O nordeste também foi agregado ao plano de 
expansão da rede, prova disso é o empreendimen-
to de Teixeira de Freitas no extremo sul baiano. A 
rede já conta com outros oito contratos no estado. 
Além de dois empreendimentos no Maranhão, um 
deles já entrou em operação. A cidade maravilho-
sa, Rio de Janeiro, também passará a contar com 
hotéis da Allia Hotels, no bairro da Tijuca e Lapa. 
No total, até o final de 2018 o estado carioca terá 11 
empreendimentos da rede.

Os hotéis Bristol Easy Hotel - Rondonópolis, 
Bristol Easy Hotel - Sinop, Bristol Easy Hotel - 

Campo Grande, Bristol Easy Hotel - Betim, Bristol 
Easy Hotel - Teixeira de Freitas e o 100º contrato 
da rede, o Bristol Express Hotel - Tijuca são enqua-
drados em categoria supereconômica, que reúnem 
conforto e praticidade em seus apartamentos. Já o 
Bristol Residence Service é considerado midscale 
ideal para aqueles hóspedes que procuram como-
didade e sofisticação.

Com cinco anos no mercado, conta com 35 hotéis 
em operação. O plano de expansão da rede prevê que 
até 2018 todos os hotéis estejam em pleno funciona-
mento. “Só em 2015 inauguramos três hotéis locali-
zados em Goiânia (GO), Vitória (ES) e Itabira (MG)  
e devemos inaugurar mais três nos próximos meses 
nas cidades do Rio de Janeiro na Lapa- RJ,  Sorocaba/
SP e Ipatinga/MG”, finaliza Medeiros.

Zii Hotel Rondonópolis entra em 
operação em fevereiro

No próximo mês de fevereiro a cidade mato gros-
sense de Rondonópolis deverá ganhar uma unidade 
da Zii Hotel que exigirá um aporte de recursos de R$ 
16 milhões da Dois Ponto Zero Hotéis. Esta abertu-
ra irá gerar 35 empregos diretos e aproximadamente 
200 empregos indiretos na região, entre fornecedores, 
prestadores de serviços e mercado terceirizado como 
um todo, da doispontozero Hoteís.

Julio Gavinho, diretor presidente da Rede, se 
mostra otimista com o andamento das obras:”No 
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térreo e nos sete pavimentos, estamos em fase  
de assentamento de piso e revestimento de ba-
nheiros. “Com 106 Unidades Habitacionais – ex-
plica Gavinho – com tamanho médio  de 22 m² 
e localização privilegiada,  ao lado do Rondon 
Plaza Shopping, o novo empreendimento  expõe 
a nossa preocupação  com o consumo de água 
e energia, uma vez que somos  ambientalmente 
corretos, com estações de tratamento de efluen-
tes dentro do próprio  hotel, com  reuso de mais 
de 50% da água utilizada”.

A iluminação, toda em LED consumirá 30% do 
total da energia que um hotel do mesmo padrão 
consumiria”, ressalta.”Alem disso, a unidade de 
Rondonópolis, como todas as outras unidades da 
rede,  contará com sistema de aquecimento solar 
e reciclagem de resíduos, além de gerador próprio 
para economia de energia no horário de pico”, 
afirmou. O hotel entrará em operação totalmente 
adaptado para favorecer a acessibilidade para hós-
pedes portadores de necessidades especiais.
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Sem regulamentação, qualquer 

pessoa física pode disponibilizar 

seu quarto para hospedagem, 

configurando competição 

desleal com hotéis que são 

rigorosamente taxados

Na era do compartilhamento, é possível di-
vidir tudo: até o próprio quarto de casa com 
um estranho viajante. Foi o que fizeram dois 
estudantes norte-americanos em 2007, na ci-
dade de São Francisco, na Califórnia, ao cria-
rem o Airbnb. Vendo que os hotéis da cidade 
estavam cheios por causa de um congresso, 
eles colocaram à disposição três colchões de 
ar (airbed, em inglês) e café da manhã (bre-
akfast) no apartamento que dividiam para 
hospedagem temporária. Pronto. Bastou uma 
momentânea falta de oferta hoteleira na re-

Um simples quarto alugado foi o pontapé inicial da empresa que incomodou o setor hoteleiro em todo mundo 

Airbnb desperta polêmica 
no setor hoteleiro

FreeImages
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Samuel Soares – “O Airbnb acrescentou uma nova 

fatia de viajantes no mercado do turismo. Muitos que 

antes não possuíam condições, hoje conseguem alugar 

um espaço em qualquer lugar do mundo”

De acordo com o Gerente de Marketing do 
Airbnb para o Brasil, Samuel Soares, os via-
jantes que se hospedam pelo Airbnb vivem 
uma troca cultural, pois tem a oportunidade 
de viver como um local e se sentir em casa, 
em qualquer lugar do mundo. Além disso, 
têm à disposição acomodações que atendem 
diferentes perfis e diferentes bolsos. “O anfi-
trião que decide abrir a sua casa no Airbnb, 
também vive uma experiência intensa de tro-
ca cultural, mas ainda tem na plataforma uma 
maneira de gerar renda extra. Estudos do Air-
bnb comprovam que pessoas que se hospedam 
pela plataforma tendem a ficar mais na cidade, 
e muitas vezes longe dos centros comerciais, 
onde normalmente se encontram os hotéis da 
cidade. Esse movimento fortalece os comércios 
locais, como padarias, mercados e salões de be-
leza, isso significa maior renda não só para o 
anfitrião, mas para as pessoas que moram e 
trabalham no bairro”, aponta Soares.

O executivo afirma ainda que o setor tu-
rístico tem potencial para crescer muito, em 
especial no Brasil, pela proximidade de gran-
des eventos como as Olimpíadas, e o Airbnb 
é um grande aliado dos hotéis neste contexto. 
“Há espaço para todos, porque as propostas 
são diferentes e os modelos acabam sendo 
complementares. Existem diferenças entre o 

gião para que fosse criada a startup que im-
pactou o setor naquele País, no Brasil e no 
mundo inteiro. Atualmente, a empresa está 
presente em mais de 190 países e vale cerca 
de 25 bilhões de dólares no mercado. Mas a 
‘facilidade’, ideal para o turista da nova era, 
tem feito os hoteleiros entrarem em alerta.

Hoje, o Airbnb administra uma comunida-
de para que as pessoas anunciem e reservem 
espaços pela internet (via computador, tablets 
ou por celular). O portal permite que qual-
quer um alugue sua casa completa ou um ou 
mais quartos. Atuando como intermediário, 
o site oferece um seguro a ambas as partes e 
cobra 3% dos anfitriões e entre 6% e 12% do 
viajante, de acordo com o preço (quanto mais 
caro, menor o percentual cobrado). 

No mundo, mais de 35 milhões de pessoas já 
se hospedaram através do Airbnb desde o seu 
início. No Brasil, a empresa conta com 45 mil 
anúncios em mais de 22 estados e 670 cidades. 
Durante a Copa do Mundo de 2014, 120 mil pes-
soas de mais de 150 nacionalidades vieram ao 
País hospedados pelo Airbnb. Mas tudo isso, 
no Brasil inclusive, não conta com quase ne-
nhuma regulamentação e não segue nenhuma 
norma de segurança ou alvará de funciona-
mento, tornando, na opinião de muitos hote-
leiros, uma competição desleal no mercado.

À primeira vista, vantagens
Segundo os próprios fundadores, as prin-

cipais vantagens do Airbnb em relação a um 
hotel convencional são o espaço, onde uma 
família de quatro pessoas, por exemplo, pode 
ficar em um apartamento de até três quartos 
com um preço inferior a duas suítes que se-
riam necessárias em um hotel; cozinha para 
preparo das próprias refeições; itens de la-
zer gratuitos, como bicicletas, caiaques, vista 
para o mar, estacionamento, piscina, e ou-
tros; localizações residenciais; informações e 
dicas sobre a cidade que são passadas pelos 
proprietários e são muito mais apropriadas 
(para alguns) do que as oferecidas pelos con-
cierges de hotéis, e dentre outras, não menos 
importante, o preço mais baixo.
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público que se hospeda pelo Airbnb e o que 
procura acomodações tradicionais, como os 
hotéis. O Airbnb acrescentou uma nova fatia 
de viajantes no mercado do turismo. Muitos 
que antes não possuíam condições financeiras, 
hoje conseguem alugar um espaço em qualquer 
lugar do mundo e viajar”, declara Samuel.

Para a consultora hoteleira e do mercado 
de luxo Gabriela Otto, o sucesso desse tipo 
de negócio deixa uma mensagem muito clara: 
hoje quem domina a decisão de compra é o 
cliente. “Esse é o impacto. Vivemos em um 
mundo onde todo mundo vende para todo 
mundo. O Airbnb é mais uma opção para os 
viajantes atuais. E daqui a pouco surgirão 
outras. É o mercado em constante transfor-
mação, evolução, e não vai parar por aqui. 
Daqui a pouco surgirão outras startups, ou-
tros investidores dispostos a apostar em boas 

ideias, e outros consumidores ávidos por 
inovação. O grande aprendizado que o Air-
bnb traz aos hoteleiros é a importância do 
investimento em tecnologia. E isso não tem 
volta”, aponta Gabriela.

Ascensão e ameaça
Atualmente, a plataforma registra 37 mi-

lhões de reservas por ano, o que representa 
somente 20% da IHG, que faz 177 milhões 
anuais. Entretanto, até o final de 2016, sua 
previsão é chegar às 129 milhões de reservas 
por ano. Hoje, ele representa 17,2% da ofer-
ta de quartos de New York, 11,9% de Paris e 
10,4% de Londres. Considerando estes dados, 
é preciso ficar atento aos seus movimentos. As 
últimas novidades da empresa são:
a) Foco na implantação da precificação dinâ-
mica.
b) Ampliação do projeto ‘Business Travel’, 
onde colocam suas propriedades em portfó-
lios de viagens de mais de 1.000 empresas em 
35 países, incluindo Google.
c) Contratação do Relações Públicas que aju-
dou Bill Clinton a sobreviver ao impeach-
ment.
d) Contratação do ex-CFO da Blackstone, em-
presa que possui grande quantidade de ho-
téis.
e) No Brasil, passou a aceitar cartões em Reais 
e parcelamento.
f) Obsessão dos fundadores com Big Data. 
Eles já se intitulam as ‘Agências de Viagens 
do Futuro’. 

Em recente pesquisa, o Barclays, fornece-
dor global de serviços financeiros, se mostrou 
muito otimista com o Airbnb, afirmando que 
representa uma ameaça clara para o segmen-
to midscale da hotelaria. Entretanto, somente 
10% das reservas do Airbnb hoje são resultan-
tes de viagens de negócios. “Este estudo tam-
bém concorda que as questões regulatórias 
vão retardar esse crescimento. Em resumo, 
o Airbnb pode crescer mais do que qualquer 
rede hoteleira do mundo, mas também pode 
desaparecer muito rapidamente dependendo 
das regulamentações de cada país. E já que 

Gabriela Otto – “O grande aprendizado que o Airbnb 

traz aos hoteleiros é a importância do 

investimento em tecnologia”
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falamos de economia compartilhada, vale 
lembrar que o Uber (que está para os taxistas 
como o Airbnb para os hoteleiros) já vale mais 
de USD 50 bilhões em cinco anos de existên-
cia”, compara a consultora.

Os ‘contras’ 
Nem só flores rodeiam o Airbnb. Fora do 

País, muitos casos de falta de pagamento, 
roubo, reservas canceladas em cima da hora 
e perigos já foram registrados. Em Nova Ior-
que, recentemente, uma locatária teve seu 
apartamento totalmente destruído em uma 
noite por um ‘hóspede’ que deu identidade 
falsa via Airbnb. Em Barcelona, na Espanha, 
ocorreu uma situação onde um mesmo usu-
ário tinha dezenas de anúncios no site, mas 
apenas quatro mostravam o número do ca-
dastro no Registro de Turismo da Catalunha. 
Segundo as normas do país, este número deve 
estar visível em qualquer tipo de publicida-
de de apartamentos turísticos. No Brasil, os 
prejuízos assombram tanto os locatários e/
ou proprietários, como os viajantes que alu-
gam um quarto ou apartamento.

Registrando todo tipo de queixa contra em-
presas e marcas, no site Reclame Aqui cons-
tam hoje 367 reclamações diretas à marca 
Airbnb, e algumas outras em relação às em-
presas de pagamento ligadas ao portal. Até 
então, o Airbnb recebeu 192 avaliações, e tem 
100% de suas reclamações atendidas. Destas, 
77,6% foram solucionadas e 67,2% deste pú-
blico voltariam a fazer negócio mesmo tendo 
problemas. Queixas como apartamento ine-
xistente, cobrança em dólares ou euros (após 
a possibilidade do pagamento em reais), es-
torno não realizado após cancelamento, re-
serva cancelada no mesmo dia, pagamento 
confirmado e reserva cancelada são as mais 
comuns encontradas no portal. Todas elas, 
contam com uma resposta ao cliente, ofere-
cendo contatos posteriores e uma primeira 
solução viável àquele problema. O gerente de 
marketing da plataforma no Brasil, Samuel 

Soares explica que para tornar a plataforma 
segura e garantir uma experiência positiva 
para seus usuários, o Airbnb conta com mais 
de 40 ferramentas de segurança, verificação 
de e-mail, telefone, documento de identi-
dade, Facebook e outras redes sociais. “Na 
própria plataforma, auxiliamos e direciona-
mos para que a comunidade tenha a melhor 
experiência possível, tanto viajando quanto 
se hospedando. Utilizar o chat da ferramen-
ta para se comunicar, ver os comentários de 
outras pessoas sobre as características dos 
anúncios e dos anfitriões também são formas 
de garantir uma estadia perfeita. Há também 
a Garantia ao Anfitrião, que cobre até cerca 
de R$ 3 milhões se algo acontecer com o espa-
ço anunciado”, defende o gerente.

O executivo explica que na própria plata-
forma, é recomendado aos anfitriões que con-
sultem sua convenção de condomínio para se 
certificarem que sublocações não são proibi-
das ou que não haja nenhuma restrição em 
relação à hospedagem. Também é sugerido 
que o anfitrião leia os termos da sua locação e 
consulte seu locador, se necessário. Segundo 
o próprio site do Airbnb, a Garantia do An-
fitrião de até R$ 3 milhões não é um seguro 
e não deve ser considerada como um substi-
tuto ou reserva do seguro de proprietário ou 
inquilino. Ela não protege dinheiro e nume-
rários; animais de estimação; responsabilida-
de civil e áreas comuns ou compartilhadas. A 
Garantia ao Anfitrião fornece uma proteção 
sob o valor mencionado aos danos causados 
a uma propriedade elegível, no raro evento 
de os hóspedes causarem danos que não são 
solucionados diretamente com o hóspede, em 
países específicos, incluindo o Brasil. Estes 
pagamentos estão sujeitos a certas condições, 
limitações e exclusões.

Como se trata de uma locação, os cuidados 
que deverão ser adotados pelo proprietário 
do imóvel, em tese, são os mesmos adotados 
por qualquer locador de imóvel no Brasil, 
tais como: celebração de um contrato escrito, 
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até para que seja fixado de forma inequívoca 
o estado no qual o imóvel é entregue; análise 
do perfil do locatário e, se possível, de sua 
condição financeira, especialmente nas hipóte-
ses nas quais a locação perdure por um prazo 
maior; solicitação, se possível, de uma garantia 
locatícia, como, por exemplo, a caução de alu-
guéis, até para fazer frente a eventuais estragos 
que possam ser ocasionados ao imóvel; contra-
tação de um seguro para o imóvel; e disponi-
bilização de uma cópia do regimento interno 
do Condomínio ao locatário ou de eventuais 
regras de convivência existentes no imóvel.

Além dos cuidados mencionados acima, o 
advogado Luciano Mollica, especializado em 
direito imobiliário, menciona a importância 
de se observar que este conceito de locação 
“rotativa”, especialmente de apartamentos no 
Brasil, é algo relativamente novo e pode gerar 
grandes conflitos no âmbito condominial. “Isto 
porque, o condômino que aluga seu imóvel por 
curto período de tempo - às vezes somente por 
um dia e com muita frequência, infelizmente, 
não se pode negar, que pode expor o Condo-
mínio e os demais condôminos a situações de 
risco, principalmente com relação à seguran-
ça dos demais condôminos”, explica. 

Atualmente, a modalidade de seguro mais 
indicada é de Seguro de Responsabilidade 
Civil Geral, que cobre danos corporais e/ou 
materiais, causados a terceiros, ocorridos no 
interior dos estabelecimentos segurados, de 
acordo com o advogado. É possível, também, 
que o locador contrate um Seguro Residen-
cial, capaz de cobrir danos causados por in-
cêndios, danos elétricos, explosão de gás do-
méstico, roubos, entre outros. “No entanto, é 
importante que o locador verifique a apólice 
de seguro antes de realizar a sua contratação 
já que, em algumas seguradoras, o seguro não 
cobrirá danos havidos em imóveis que não 
possuam pessoas residentes regularmente ou 
moradias coletivas”, destaca Luciano.

Europa: primeira multa
Em 2011, com o investimento da empre-

sa A-Grade Investment (pertencente ao ator 

norte-americano Ashton Kutcher), os atuais 
sócios Joe Gebbia, Brian Chesky e Nathan 
Blecharczyk abriram os dois primeiros escri-
tórios internacionais: Hamburgo (pois com-
praram um concorrente alemão, Accoleo) e 
Londres. Em 2012, o foco foi justamente na 
expansão internacional, e as cidades esco-
lhidas foram: Paris, Milão, Barcelona, Cope-
nhagen, e Moscou. Mesmo sem essa propos-
ta inicial, o Airbnb chegou e revolucionou o 
mercado de hospedagem informal, e na Euro-
pa não foi diferente. De apartamentos a cas-
telos, este chega a ser o continente preferido 
dos viajantes, que podem ter diversos tipos 
de experiências por um preço baixo. 

Com sede alemã, a empresa investiu no 
continente e logo já incomodou a indústria 
turística tradicional local. Há cerca de dois 
anos, os órgãos públicos iniciaram ações para 
lutar contra a economia informal, e a Catalu-
nha foi o primeiro lugar da Europa a multar 
o Airbnb, que teve de pagar 30 mil euros por 
comercializar apartamentos de forma ilegal 
na Espanha. O argumento para condenação 
foi de que as vendas intermediadas pela pla-
taforma não foram devidamente registradas 

 Da esquerda para direita, os fundadores e sócios do 

Airbnb: Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk e Brian Chesky
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na Secretaria de Turismo da Catalunha, 
de acordo com fontes do Governo Catalão 
ao jornal El País. O portal também oferece 
quartos em casas particulares, o que é proi-
bido pela legislação catalã.

Desde a entrada em vigor da legislação, o 
governo catalão legalizou quase 200 mil lei-
tos para este fim turístico. O decreto permi-
te que as casas sejam usadas para turismo, 
desde que os proprietários comuniquem a 
atividade para a Secretaria de Turismo da 
Catalunha, atendendo requisitos mínimos de 
higiene e cuidados. Contudo, o artigo 66.2 do 
Decreto 159/202 daquele país proíbe que os 
quartos sejam alugados, tornando a ativida-
de inicialmente simples, um tanto complexa. 
Madri também tem penas previstas que vão 
de 3 mil a 300 mil euros para aquele que des-
cumprir o decreto local, permitindo apenas 
imóveis completos e registrados para tal fi-
nalidade. Londres e Amsterdã, dois dos prin-
cipais destinos europeus, além de Hambur-
go, na Alemanha, já aprovaram regras para 
fomentar o uso do Airbnb.

Competição desleal
Mesmo declarando ter propostas diferen-

tes, o Airbnb também incomodou os hote-
leiros brasileiros. Sem regulamentação es-
pecífica, os proprietários dos apartamentos 
utilizados para prática do Airbnb não pagam 
as diversas taxas e não seguem as exigências 
dos hotéis convencionais, como alvarás de 
funcionamento, verificações dos bombeiros, 
contas comerciais de água e energia, entre 
outros – configurando assim, uma competi-
ção injusta no mercado de hospedagem. 

Assim como as autoridades locais da Es-
panha, o FOHB – Fórum dos Operadores Ho-
teleiros do Brasil, não vê problema na exis-
tência de plataformas como o Airbnb, desde 
que estejam em equidade de cobrança de im-
postos e normatizações perante o Ministério 
do Turismo e principalmente de segurança. 
Para Manuel Gama, Presidente da entidade, 
a atividade que o Airbnb promove não é exa-
tamente algo novo, e cita que a hospedagem é 

uma ação que começa antes de Cristo com as 
pessoas abrindo suas casas e alojamento para 
pessoas de fora. Por isso, “não somos contra: 
queremos apenas que as mesmas regras de 
extrema segurança que acontecem nos hotéis, 
de segurança predial e segurança física do 
hóspede, e também a carga tributária que cai 
em cima dos hotéis, além de PIS, COFINS e 
ISS sejam aplicadas ao Airbnb”, diz. 

Para que um empreendedor passe a comer-
cializar diárias de hospedagem, é preciso que 
ele tenha uma empresa especializada na área, 
que deve estar registrada  no Cadastur, Siste-
ma de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas 
que atuam no setor de turismo. Essa empresa 
também precisa de um alvará de funciona-
mento, deve emitir notas fiscais e seguir to-
das as normas de segurança dos bombeiros. 
“Temos ainda a grande gama de funcionários 
registrados para atender o cliente e o impos-
to de renda. Então, é muito fácil você não ter 

Manuel Gama – “Não somos contra: queremos 

apenas que as mesmas regras de extrema segurança 

que acontecem nos hotéis sejam aplicadas ao Airbnb”
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uma carga  tributária, não ter os patamares 
de segurança, com os custos de segurança, e 
colocar um imóvel pra usar a um preço mais 
baixo. Porque não sofre esses ônus, e também 
não emite nota fiscal. Então eu não sei até 
onde cada uma das pessoas que apresentam 
seu imóvel  ao Airbnb colocam sua recei-
ta no imposto de renda.  E existem as nor-
mas dos impostos também de exportação 
de divisas.  Creio que isso não acontece no 
Airbnb,  nós não temos conhecimento dis-
so,  porque isso não está claro,  não é trans-
parente”,  explica o presidente do FOHB.

Para atender o público, os hotéis têm que 
se adaptar às normas do AVCB Comercial, 
que é mais rigoroso do que as normas dos 
bombeiros para edifícios residenciais. Segun-
do Manuel Gama, a segurança deveria ser um 
item primordial a ser fiscalizado nos aparta-
mentos e quartos anunciados pelo Airbnb. 
“Aqui resta a grande preocupação. Através 
do Airbnb, você coloca um imóvel, que é a 
sua casa, à disposição de um cliente, onde 
você não tem sprinklers, detectores de fuma-
ça, não tem corredor e escadas de incêndio. 

Ou seja, o imóvel não está preparado para 
atender o público do ponto de vista de segu-
rança”, defende o executivo.

Manuel Gama aponta ainda outro proble-
ma. O Airbnb utiliza os condomínios, que são 
taxados como residenciais pela companhia 
de água do estado, sendo mais da metade do 
preço de uma conta comercial. “No momento 
que você começa a ter um fluxo de Airbnb 
nesse condomínio, ele pode começar a ser ta-
xado pela companhia de água como empresa, 
como um hotel.  Então, são diversos fatores 
que nos fazem pensar um pouquinho nos de-
talhes, detectando que está havendo uma in-
versão de valores”, declara.

Regulamentação urgente
Com tantos argumentos contra a atividade 

sem regulamentação, os hoteleiros brasilei-
ros não ficaram parados. No último mês de 
setembro, o Presidente da ABIH Nacional – 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, 
Nerleo Caus Souza apresentou um Projeto 
de Lei ao Senador Ricardo Ferraço (PMDB-
ES) que trata sobre a importância da regula-
mentação urgente para os novos modelos de 
serviços disponíveis a partir do avanço tec-
nológico. Entre os serviços oferecidos e que 
afetam a hotelaria profissional está o Airbnb. 
“Saudamos o novo, entretanto, numa socie-
dade democrática, com leis e obrigações que 
normatizam nossas ações, especialmente num 
país com uma das maiores cargas tributárias 
do mundo, é urgente e necessária a regulamen-
tação desses inúmeros sites e aplicativos. Os 
serviços prestados pelas novas plataformas de-
vem estar alinhados com um tratamento igua-
litário nos campos fiscal, tributário, sanitário e 
de segurança ao segmento ao que se propõe 
atuar”, explica o presidente da entidade, em 
acordo com o presidente do FOHB.

O texto do PL apresenta alterações aos ar-
tigos 21 e 23 da Lei 11.771/2008. Ao artigo 
21, acresceu-se o inciso 8º. “Qualquer empre-
sa que vise exclusivamente a realizar servi-
ços de aproximação entre clientes e meios de 
hospedagem, utilizando-se de qualquer meio 

Nerleo Caus – “Num país com uma das maiores 

cargas tributárias do mundo, é urgente e necessária a 

regulamentação desses inúmeros sites e aplicativos”
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para tal finalidade, inclusive digital”. Já, ao 
inciso 5º do artigo 23, inclue-se: “Equipara-se 
a meios de hospedagem qualquer forma de 
prestação de serviços de alojamento temporá-
rio, inclusive prestado por pessoas físicas”.

Nerleo Caus completa ainda que o com-
partilhamento de espaços é uma tendência 
mundial, já presente nas principais cidades 
do mundo e agora mais intensamente no Rio 
de Janeiro, com a realização das Olimpíadas 
2016, mas também ressalta a questão da com-
petição injusta. “Nossa preocupação é com 
os abusos, a concorrência desleal e a falta de 
fiscalização, por isso é necessário que esses 
meios de hospedagem sejam fiscalizados 
pelo poder público e passem a contribuir 
com a sociedade, recolhendo normalmente 
os seus impostos e se adequando às demais 
regras do mercado”, aponta.

Airbnb perante a lei
O Airbnb é um site de pesquisa de acomo-

dações, no qual os usuários criam uma conta 
gratuita para anunciarem seus espaços (“an-
fitriões ou locadores”) ou reservarem suas 
acomodações (“viajantes ou locatários”). Sob 
este conceito, o advogado Luciano Mollica ex-
plica que os locatários poderão realizar uma 
locação parcial de imóvel, tais como aluguel 
de quartos compartilhados ou quartos priva-
dos ou, ainda, uma locação total do imóvel 
(por exemplo: apartamentos, casas, chalés), 
mediante o pagamento de um aluguel aos lo-
cadores. Assim, a legislação aplicável no Bra-
sil para os imóveis alugados por meio do Air-
bnb será a Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações).

Segundo ele, vale lembrar que uma das 
grandes diferenças das acomodações ofereci-
das no Airbnb com as acomodações típicas de 
uma operação hoteleira é que o usuário não 
terá acesso aos serviços de  lavanderia; arru-
mação; concierge; restaurante, etc., ao longo 
de sua estadia, mesmo que queira pagar por 
estes serviços. “É importante observar, ainda, 
que a empresa administradora do Airbnb no 
Brasil desempenha funções correlatas à inter-
mediação imobiliária. Neste sentido, é possível 

que haja questionamentos sobre a eventual ne-
cessidade de a administradora do Airbnb obede-
cer às disposições constantes na Lei nº 6.530/78, 
que regulamenta a atividade dos corretores de 
imóveis no país”, explica Mollica.

De acordo com a Lei nº 11.771/08, é consi-
derado meio de hospedagem o estabelecimen-
to destinado a prestar serviços de alojamento 
temporário e serviços necessários aos usuá-
rios (serviços de hospedagem), mediante co-
brança de diária. Assim, tendo em vista que o 
intuito dos imóveis disponibilizados no Air-
bnb é de simples locação, o Airbnb não deve 
ser considerado um meio de hospedagem nos 
estritos termos da lei. “No entanto, se o con-
ceito de locação for deturpado por seus usu-
ários, por meio da prestação de serviços de 
hospedagem (tais como lavanderia, arruma-
deira, serviço de quarto, etc), juridicamente, 
estaremos diante de um meio de hospedagem 
e, portanto, deverão ser aplicadas as mesmas 
regras das operações hoteleiras, nos termos 
da Lei nº 11.771/08, que disciplina a explo-
ração da atividade de hospedagem no país”, 
pontua o advogado.

Quanto às tributações, Mollica explica que 
os rendimentos decorrentes de um contrato 
de locação são tributáveis pelo imposto de 
renda (IR), cujas alíquotas podem chegar ao 
limite de 27,5%, nos casos em que o contri-
buinte é uma pessoa física e alíquotas vari-

Luciano Mollica – “Se houver oferta de serviços de 

hospedagem, a atividade pode ser configurada irregular”
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áveis em caso de pessoas jurídicas, a depen-
der de seu regime tributário e objeto social. 
No caso dos serviços de hospedagem, além 
da tributação decorrente do Imposto de Ren-
da, os rendimentos são geradores de imposto 
sobre serviços (ISS), cuja alíquota é variável 
conforme o Município em questão. “Do ponto 
de vista tributário, em alguns casos, a locação 

As diferentes experiências pelo mundo são o principal atrativo do Airbnb

da acomodação pelo Airbnb poderá ser mais 
vantajosa ao locador, uma vez que não have-
rá incidência do imposto sobre serviços (ISS). 
Porém, é importante lembrar que a empresa 
administradora do Airbnb será responsável pelo 
recolhimento de ISS, em razão da prestação dos 
serviços de administração de locações”.

Em relação a concorrência desleal, o advo-
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gado pontua que as atividades - contratação 
de locações pelo Airbnb e a contratação de 
meios de hospedagem – possuem uma le-
gislação específica e, portanto, são respon-
sáveis pelo recolhimento de um tipo de tri-
buto. “De todo modo, conforme já dito, se 
houver o desvirtuamento da locação, por 
meio da oferta de serviços de hospedagem, 
no que se refere aos aspectos tributários, a 
atividade desenvolvida pelo Airbnb pode-
ria ser configurada irregular”, declara.

Posicionamento
O Ministério do Turismo afirmou em 

nota que o serviço de hospedagem Airb-
nb não se enquadra na Lei Geral do Turis-
mo (11.771/2008), mas na Lei do Inquilina-
to – como já citado pelo advogado Luciano 
Mollica. No texto ainda consta que os meios 
de hospedagem alternativos são uma opção 
para atender aos diversos perfis de turistas 
que viajam pelo Brasil e, na medida em que 
amplia o leque de ofertas, aumenta a compe-
titividade do mercado turístico. Diante desse 
cenário, o Ministério do Turismo acompanha, 
por meio de pesquisa mensal, o interesse dos 
brasileiros em realizar viagens e os meios de 
hospedagem escolhidos com o estudo “Son-
dagem do Consumidor – Intenção de Via-
gem”, que mensalmente avalia nas principais 
cidades do País o perfil do turista e as inten-
ções de viagem para os próximos seis meses.

Alternativas
Já ouviu o ditado “Se não pode contra eles, 

junte-se à eles”? É isso o que estão cogitan-
do algumas empresas hoteleiras em algumas 
partes do mundo em relação ao Airbnb. A 
empresa afirma que não tem parceria formal 
com redes hoteleiras, mas não proíbe hotéis 
de distribuírem seu portfólio em seu site. De 
acordo com a consultora Gabriela Otto, o con-
corrente do Airbnb, o site HomeAway já co-
nectou suas propriedades com Expedia (gru-
po do qual faz parte). Com isso, uma análise do 

Deutsche Bank concluiu que OTAs podem ser 
as mais impactadas, ainda mais com a amplia-
ção do inventário de hotéis pelo Airbnb.

Hoje em dia, alguns proprietários de apar-
tamentos em hotéis estão oferecendo suas 
unidades diretamente no Airbnb ao invés de 
distribuírem pelo ‘pool’ da rede hoteleira. 
“Recentemente soube de um hotel onde um 
dos proprietários mantinha uma pessoa no 
lobby, que abordava os hóspedes sugerindo 
que cancelassem a reserva e fizessem dire-
tamente com ele pelo Airbnb, por um preço 
mais acessível. Nesse caso, uma revisão no 
contrato se faz urgente. Mas porque deixar 
isso acontecer? Se os hoteleiros tem a opor-
tunidade de contar com mais um canal de 
distribuição, por que não?”, questiona a con-
sultora.

As grandes redes Hyatt e Wyndham já es-
tão investindo em concorrentes do Airbnb, 
além da Hilton e Marriott, que demonstram 
interesse em contarem com mais esse canal 
de distribuição. “Outros hotéis já estão lá. Sé-
bastien Bazin, CEO da Accor, admitiu que foi 
um erro não ter investido neles no passado, e 
sinalizou estar aberto a trabalhar mais próxi-
mo do Airbnb. Ou seja, por que não?”, sugere 
Gabriela, que destaca que a melhor coisa a fa-
zer agora é entender que a economia compar-
tilhada é um modelo de negócios interessante 
e atrativo, mas não é o único. “A preocupa-
ção dos hoteleiros deve ser ‘entregar o que 
prometem’. É possível minimizar riscos com 
uma boa comercialização, aprimoramento 
constantemente do produto e serviço, e não 
ficar parado no tempo. O novo modelo ofere-
ce transparência, dinamismo e proximidade, 
abafando muitas vezes a apatia das marcas 
hoteleiras que não se renovam. Os hotéis pre-
cisam promover as vantagens do seu modelo 
de negócio, e trabalhar constantemente de 
forma criativa para se manter consistentes e 
rentáveis perante tantos desafios do mercado 
atual.  O Airbnb não é o primeiro nem será o 
último desafio”.
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Bourbon Cataratas (PR) inaugura 
espaços Turma da Mônica Baby e Jovem

O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort, 
empreendimento situado em Foz do Iguaçu (PR), 
inaugurou recentemente dois novos ambientes 
dentro do complexo de diversões Bourbon Fun 
Place: os espaços Turma da Mônica Baby e Turma 
da Mônica Jovem. Os ambientes foram criados em 
parceria com a Mauricio de Sousa Ao vivo.

As novas atrações são voltadas para os públicos 
infantil (com crianças de até três anos de idade) e 
juvenil (adolescentes com idade entre 14 e 17 anos). 
Os espaços contam com decoração tematizada – 
com imagens das versões baby e teen dos persona-
gens da Turma da Mônica –, além de brinquedos 
e jogos especialmente selecionados com base nos 
gostos e nas preferências dessas faixas etárias.

O espaço Turma da Mônica Baby foi desen-

volvido nos mínimos detalhes para os pequenos. 
O ambiente é totalmente revestido em espuma e 
possui brinquedos didáticos, que incentivam o 
aprendizado e instigam a curiosidade, auxiliando 
na coordenação e no desenvolvimento das habi-
lidades motoras dos bebês. Dentre algumas atra-
ções do local estão os objetos em formato de frutas 
e geométricos, paredes interativas – com animais 
em relevo, que emitem sons representativos, e fru-
tas com velcro, que podem ser coladas às árvores 
– e piscina de “bolões” coloridos. Os pais podem 
acompanhar de perto as atividades dos filhos, a 
partir de uma área de espera.

Projetado para os adolescentes de 14 a 17 anos, 
o espaço Turma da Mônica Jovem estimula os vi-
sitantes a curtir, fazer novos amigos e relaxar. A 
decoração foi inspirada em um mix de café ame-
ricano futurístico e balada moderna. Com mesa 
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de DJ, painéis de led coloridos, pista de dança e 
sofás, o espaço atrai os jovens, incentivando-os 
a conversar, dançar e interagir com o grupo. Os 
adolescentes poderão se divertir com consoles 
PlayStation 3 e Xbox 360, que desenvolve habi-
lidades como atenção, competitividade, espírito 
de equipe, raciocínio lógico etc.

De acordo com Odair Gonçalves, gerente ge-
ral do hotel, “Os espaços Turma da Mônica Baby 
e Turma da Mônica Jovem ampliam o leque de 
atrações do Bourbon Fun Place, recém-inaugurado 
complexo de diversões do Bourbon Cataratas, que, 
embora ofereça entretenimento a todos os hóspe-
des, mantém foco no público infanto-juvenil. Com 
600 metros quadrados de área, o Bourbon Fun Place 
conta com duas pistas de boliche, Cinema Cristal – 
todo construído em vidro, com capacidade para até 
30 pessoas –, lounge e salas de bilhar, carteado, jo-
gos de tabuleiro, tênis de mesa e vídeo game, além 
dos novos espaços Turma da Mônica, entre outras 
atrações”, diz afirmou o executivo.

La Torre Resort inaugura Copa Baby
O La Torre Resort, empreendimento localizado 

em Porto Seguro (BA), inaugurou a Copa Baby, 
um local com fraldário equipado para recepcionar 
crianças de 0 a 2 anos. O espaço funciona 24 horas 
por dia, conta com poltronas de amamentação e to-
dos os equipamentos e produtos para que os pais 
possam preparar a comida para seus bebés.

De acordo com o diretor geral do resort, Luigi 
Rotunno, “O cuidado com as crianças e famílias 
está cada vez mais presente no La Torre. O confor-
to de uma baby copa com alimentação especifica 
disponível 24h é muito importante”. Na Copa Baby 
os clientes tem acesso a vários alimentos disponí-
veis como legumes porcionados em embalagens a 
vácuo, temperos, carnes bovinas e frango porcio-
nadas, leites integrais e em pó, macarrão, cereal in-
fantil, achocolatado e água mineral.

Porto Seguro Praia Resort (BA) 
apresenta novas UH’s 

Com 20 apartamentos, uma nova ala da catego-
ria luxo do Porto Seguro Praia Resort (BA) acaba 
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de ser construída e está em fase de decoração. As 
novas unidades habitacionais foram apresenta-
das a agentes de viagens que participam de um 
Famtur na Costa do Descobrimento, promovido 
pela operadora Viagens Master.

De acordo com Helem Azevedo, Gerente 
Comercial do empreendimento, os novos 
apartamentos são “mais amplos que as de-
mais suítes luxo, acomodam com muito con-
forto famílias de até seis pessoas, com diária 
free para duas crianças de até 12 anos, assim 
como nas demais acomodações do Resort”, 
explica. Uma dessas novas suítes, inclusive, 
possui banheira de hidromassagem. 

O famtour foi realizado no início de setem-
bro, quando 22 agentes de viagens de Belo 
Horizonte e outras cidades do interior de 
Minas estão vivenciando o potencial turístico 
de Porto Seguro, com seus equipamentos hote-
leiros, atrativos históricos e naturais. No últi-
mo domingo, 30 de agosto, eles conheceram a 
estrutura do Porto Seguro Praia Resort.

Além das suítes, todos com varandas exclu-
sivas, os agentes visitaram ainda o salão de con-
venções, com capacidade para até 300 pessoas; 
áreas de lazer, com o parque de aventuras, situ-
ado entre dezenas de coqueiros e árvores frutífe-
ras; piscinas e restaurantes.    

Royal Palm Plaza finaliza 
modernização do salão de eventos

O Royal Palm Plaza, resort localizado na cida-
de de Campinas (SP), acaba de finalizar a moder-
nização do Salão Imperial. O local agora conta 
com nova decoração, novo sistema de ar condi-

cionado e novo carpete. Para as melhorias, foram 
investidos cerca de R$ 2,08 milhões.

De acordo com o Diretor Comercial do resort, 
César Nunes, “O Salão Imperial é um dos nossos 
carros-chefe, por sua capacidade de receber di-
versos formatos de eventos, desde congressos a 
cerimônias de casamento, inclusive simultanea-
mente. Essa flexibilidade tem sido um dos fatores 
mais levados em consideração pelas empresas”.

O Salão Imperial possui dez salas distri-
buídas em 1.130 m² de área divisível. Conta 
ainda com um amplo foyer de 800 m². Sua es-
trutura modulável possibilita receber eventos 
com 40 pessoas ou mesmo 1.200 convidados 
em formato de coquetel.

Hotel Gran Marquise (CE) 
inaugura Spa by L’Occitane 

O hotel Gran Marquise, situado em Fortaleza 
(CE), abriu em setembro as portas do luxuo-
so Spa by L’Occitane. Projetado pelo arquiteto 
Racine Mourão, a estrutura física e ambientação 
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do antigo Health Club foram remodeladas para dar lugar ao Spa 
assinado pela L’Occitane. No novo desenho, Mourão inseriu uma 
jacuzzi panorâmica localizada no vigésimo andar com vista privi-
legiada para o Atlântico.

O espaço é uma extensão natural da L’Occitane en Provence, 
que combina ingredientes naturais, tecnologia e terapias tradicio-
nais para proporcionar uma verdadeira viagem sensorial, tanto 
para os hóspedes do hotel como para o público externo. São ba-
nhos, esfoliações, máscaras, massagens corporais e tratamentos 
faciais integrados ao luxo das instalações do melhor cinco estrelas 
do Ceará a mais valiosa grife mundial de cosméticos.

Os Spas By L’Occitane estão disponíveis em hotéis de posicio-
namento premium no Brasil e em outros países onde o Grupo está 
presente, como França, Espanha, Portugal, Índia e Tailândia, entre 
outros. Cada um com sua identidade agregada ao mercado local e 
atendendo as exigências do alto padrão da marca. Assim como nos 
Spas próprios, os profissionais passam pelo mesmo treinamento 
rigoroso da equipe internacional para alinhamento dos protocolos 
de atendimento, além do uso dos mesmos produtos.

San Diego Suítes Pampulha (MG) investe em 
processo de ampliação

Situado na capital mineira, o hotel San Diego Suítes Pampulha 
está revitalizando todo o empreendimento, ampliando as instala-
ções e criando novos ambientes. Gerenciado pela Rede de Hotéis 
Arco, o estabelecimento investe na reestruturação do lobby, au-
mentando significativamente o espaço da recepção.

Com dois anos em funcionamento, o hotel ainda aposta na 
construção de um moderno espaço para eventos, que comporta-
rá simultaneamente 75 pessoas e na ampliação do restaurante, 
que atenderá 100 pessoas, além de investir na implantação de um 
lounge para relaxamento. Pensando também nas crianças, o hotel 
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irá instalar um playground completo. Todas as 
mudanças propostas pelo empreendimento se-
rão finalizadas em outubro.

Segundo o Gerente Geral do hotel, Marcos 
Cariri, a reforma visa atender completamente as 
demandas dos hóspedes, comprovando a qua-
lidade dos empreendimentos da marca Arco. 
“Com o intuito de tornar-se referência nacional, 
o hotel investe na infraestrutura e nos serviços 
para proporcionar aos hóspedes uma experiên-
cia inigualável em hospedagem, satisfazendo-os 
em todos os requisitos”, afirma Cariri.

Cana Brava All Inclusive 
Resort investe em ampliação e 
modernização

O Cana Brava All Inclusive Resort, localizado 
em Ilhéus, na região histórica do Sul da Bahia, 
deverá concluir até o final do próximo ano a 
construção de nova ala de apartamentos. Ao 
todo, serão 20 novos apartamentos luxo que am-
pliarão em 10% a capacidade hoteleira do Cana 
Brava, hoje com 235 acomodações habitacionais 
(132 apartamentos luxo, 54 chalés standard, 24 
chalés máster, 21 suítes family e  quatro suítes 
presidenciais). 

Além disto, haverá a renovação de áreas de 
lazer com a construção de um amplo salão de 
jogos de mesa e eletrônicos e a apresentação de 
mais um restaurante à la carte, especializado em 
carnes e comida italiana. 

Pintura da fachada do Hotel Marina 
Palace (RJ) é iniciada

A fachada externa do Hotel Marina Palace, lo-
calizado na orla do Leblon, começou a ser pintada 
no último dia 14 de setembro, pelo artista plásti-
co Toz - um dos mais promissores talentos da arte 
contemporânea carioca. A pintura terá cerca de 75 
m de altura e 10 m de largura - o que equivale a 26 
andares do hotel que foi eternizado na música da 
Marina Lima e é uma das vistas mais fotografadas 
do Rio. O trabalho está em pleno vapor e quem pas-
sar pela praia poderá acompanhar o live painting, 
que impressiona pela grandiosidade e ousadia.

Além de ser a maior arte individual de Toz, ou-
tra novidade envolve o projeto: pela primeira vez 
o carioca teve a chance de escolher o tema de uma 
instalação artística da orla. Foram disponibilizados 
três temas na enquete realizada na fanpage do ho-
tel no Facebook. A escolha do público foi “Alegria, 
alegria! Trago a cidade amada em três dias”. “Uma 
paisagem tão importante para a cidade, seus mora-
dores e turistas, merecia uma interferência escolhi-
da pelas pessoas”, afirmou Yan Gracindo, Diretor 
de marketing da BHG – rede hoteleira da qual o 
Marina faz parte.

Aos poucos o personagem Vendedor da Alegria, 
criado por Toz e escolhido pelos internautas para 
ser o tema principal da arte, vai aparecendo na fa-
chada de concreto. “O mais legal é que esse per-
sonagem nasceu na praia, após eu observar uma 
pessoa vendendo bolas em plena areia. A imagem 
daquele vendedor me fez sentir uma alegria enor-
me e daí eu elaborei um personagem com a mesma 
proposta”, explicou o artista.  
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Hotel Dois Santos 
Beach Farm (SP) amplia UH ś

O hotel Dois Santos Beach Farm, localizado en-
tre as cidades de Itu e Porto Feliz (SP), anunciou 
que irá inaugurar no próximo ano mais 13 novos 
apartamentos. O hotel atualmente dispõe de 17 
acomodações e está instalado em uma área de 200 
mil m².  De acordo com o diretor executivo do ho-
tel, André Bittar, a entrega dos novos apartamentos 
deverá ocorrer no segundo semestre de 2016. “A 
grande procura por hospedagem nos anima a in-
vestir. Estamos sempre apostando em novidades. 
Recentemente contratamos o chef Jean Cristophe 
Burland, para assumir nossa cozinha a partir de se-
tembro. Será uma mescla da culinária francesa e o 
toque dos temperos artesanais”, afirmou.

Rede Othon investe 
modernização de seus hotéis

Para manter-se competitiva no mercado, a rede 
Hotéis Othon está investindo na modernização de 
suas unidades. Nos últimos sete anos, foram in-
vestidos mais de R$ 80 milhões em retrofit, sendo 
mais de R$ 50 milhões apenas no Rio Othon Palace 
(Foto). De acordo com Fernando Chabert, Diretor 
Superintendente da Rede de Hotéis Othon, a rede 
segue apostando no fortalecimento da marca Hotéis 
Othon, com investimentos nas unidades e na amplia-
ção da rede no interior de São Paulo, com diversas 
inaugurações. “Além disso, conseguimos consolidar 
o Othon Business, a partir da criação de novas áreas 
de atendimento e de outros serviços”, ressalta.

O Belo Horizonte Othon Palace recebeu inves-

timentos de R$ 4 milhões nos apartamentos, áreas 
sociais e de eventos. O lobby do hotel foi totalmen-
te reformulado e ganhou novo carpete, forro em 
gesso com iluminação em led, telas informativas 
de eventos e mobiliário.

No Bahia Othon Palace, mais da metade dos an-
dares do prédio foram revitalizados a partir de in-
vestimentos que superaram os R$ 3 milhões. Além 
disso, em breve o hotel contará com a central de 
atendimento unificada que monitora e atende, em 
tempo real, às necessidades dos hóspedes. 

Recentemente, no Rio Othon Palace, em 
Copacabana, foi inaugurado um novo restaurante 
que tem o movimento Bossa Nova como inspiração: 
o Bossa Café.  A área, no terceiro andar do hotel, re-
cebeu investimentos de mais R$ 3 milhões. O Bossa 
Café tem capacidade para receber mais de mil hós-
pedes por dia. A piscina, localizada no último andar 
do hotel, também recebeu investimentos de cerca de 
R$ 500 mil em melhorias, pintura, iluminação, toldo 
e ambientação do bar. O rebaixamento dos vidros, 
usando o conceito ‘open space’ possibilita que os hós-
pedes se encantem com uma vista ainda mais privile-
giada de toda a orla de Copacabana.
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Costa do Sauípe (BA) alcança 
bons resultados após novo 
modelo de hospedagem

O resort Costa do Sauípe, localizado a 76 km 
de Salvador (BA), alcançou bons resultados após 
a implantação de seu novo modelo de hospeda-
gem.  Desde abril desse ano, o resort oferece aos 
hóspedes três novas experiências de hospedagem: 
Sauípe Premium, Sauípe Resorts (principal produ-
to do trade turístico e com distribuição mais ampla 
no mercado) e Sauípe Pousadas.

De acordo com Gustavo Syllos, Diretor de 
Marketing e Vendas do Sauípe, a operação está 
sendo muito bem recebida pelo mercado de tu-
rismo e hotelaria. “Durante esse período, tive-
mos um ganho de qualidade na hospedagem 
pela sinergia das ofertas e no processo de co-
mercialização que privilegia flexibilidade para 
os hóspedes e menos ruptura na disponibilida-
de de apartamentos para venda”.

Syllos também destacou que os hóspedes têm 
aceitado bem a nova modalidade, principalmente 
do Sauípe Premium. Já a oferta Pousadas também 

mostra bons resultados, a partir do aumento nas 
taxas de ocupação. “Todo esse processo é impor-
tante para promovermos a experimentação destes 
serviços garantindo uma experiência única de re-
sort para nossos hóspedes”.

Sheraton São Paulo WTC Hotel 
lança quarto inspirado na atriz 
francesa Brigitte Bardot

Em parceria com o D&D Shopping, o Sheraton 
São Paulo WTC Hotel, situado na capital paulis-
ta,  promoveu uma homenagem à atriz francesa 
Brigitte Bardot com uma suíte temática. O arqui-
teto Luis Pedro Scalise foi o responsável pela de-
coração do quarto, bem como as suítes temáticas 
dos longas StarTrek e O Exterminador do Futuro. 
A inspiração tem como tema a pela paixão da 
atriz por animais e natureza, além de dois filmes 
clássicos da atriz: “Et Dieu Cré ala Femme” (E 
Deus Criou a Mulher, de 1956) e “Les novices” 
(As Noviças, de 1970), que o próprio arquiteto 
assistiu para guiar sua criação.
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Segundo Scalise, a suíte de 45 m² foi baseada na 
cena de cinema da vida pessoal dela. Metade do 
quarto foi decorado como se fosse um backstage 
de filmagem. Todo preto, com câmera de cinema, 
cadeira de diretor, cordas de cenário, refletores, 
maleiros, luzes e fotos da musa.  A outra metade, 
foi a cena do quarto pessoal da atriz, como se um 
diretor de cinema estivesse filmando a vida real 
da Brigitte e sua intimidade.  “Após uma série de 
pesquisas na filmografia e vida da atriz, percebi 
que muitas cenas se ambientavam em sua cama, 

o que fez com que me inspirasse para ter um 
projeto final”, explica Scalise.

A suíte foi toda coberta com papel de parede 
cor de rosa, com estampa de borboletas e flores. 
A cabeceira da cama e toda a parede dessa parte 
da suíte, terá uma pintura do rosto da atriz feita 
pelo próprio arquiteto, em tons de rosa. E os cabe-
los da pintura irão se estender por toda a cabeceira 
da cama, enchendo-os de borboletas. Além de ar-
quiteto, Scalise também é pintor e pintou as porce-
lanas do quarto com o mesmo desenho do papel 
de parede. Na suíte, há uma carta da própria atriz 
francesa Brigitte Bardot autorizando a exposição e 
o quarto temático. 

Maceió Convention e ABIH-AL 
premiam recepcionistas

O Maceió Convention & Visitors Bureau e a 
ABIH/AL - Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Alagoas visitaram os hotéis que tiveram 
o melhor rendimento do primeiro semestre de 

Crédito Rafael Ohana
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2015 no recolhimento da contribuição dos turistas. 
As equipes das duas entidades sortearam prêmios 
fornecidos pelos parceiros e presentearam os re-
cepcionistas. O Presidente do Maceió Convention 
e Diretor do Hotel Tropicalis, Glênio Cedrim conta 
que a premiação é um reconhecimento, por parte 
dos recepcionistas e parceiros, da importância da 
colaboração para o desenvolvimento do destino. 

Ao todo, são 33 hotéis que arrecadam o 
roomtax, uma prática mundial que contribui 
para o desenvolvimento de ações de promoção 
do destino e captação de eventos. Avaliados nos 
quesitos melhor desempenho e melhor eficiên-
cia, os hotéis Holiday Inn, Ritz Praia Hotel e 
Tropicalis, foram os vencedores da primeira ca-
tegoria e Salinas Maceió, Brisa Mar e Costamar, 
ganhadores da segunda categoria.

Segundo a Diretora Executiva da ABIH-
AL, Tereza Bandeira, os prêmios servem 
como incentivo e estímulo para uma melhor 
arrecadação. “Através da contribuição é pos-
sível realizar ações que permitem um maior 
fluxo de turistas para Alagoas, tanto no seg-
mento de negócios, como de lazer”, explica.

A ação também contou com a parceria do 
Maceió Shopping, GranOca Maragogi Resort, 
Lopana, Pousada Vila dos Corais, Hibiscus, Hotel 
Village Barra, SUR Restaurante, Restaurante 
Mar e Cia, Jatiúca Resort, Praia Dourada, Let’s 
Dive, Bodega do Sertão, Maceió Atlantic, Hotel 
Ponta Verde Praia do Francês, Radisson Maceió, 
Iloa Resort Beach, Infinni Acrílicos e Brindes e 
Transamérica Turismo. 

RCI premia Mabu Vacation 
Club por ações de vendas 

 A RCI - Resort Condominiums International 
premiou recentemente profissionais de vendas 
do Mabu Vacation Club em Foz do Iguaçu (PR), 
que se destacaram em ações de vendas, pós-venda 
e marketing ao longo do ano de 2014. O evento 
contou com a participação de 40 colaboradores, 
além de Viviane Assunção, gerente-geral Mabu 
Vacation Club, responsável pelo projeto. 

Durante a ocasião, também foi entregue a pla-
ca Silver Crown, concedida aos empreendimentos 
que cumprem os padrões definidos em áreas como 
a limpeza, manutenção e hospitalidade. O progra-

ma de reconhecimento RCI acontece todos os anos 
e é atribuído pelos próprios sócios que utilizaram 
o empreendimento. São avaliados os quesitos en-
trada/saída, hospitalidade e o serviço de apoio a 
clientes, manutenção, características da unidade, 
limpeza e facilidades no local.

Para Maria Carolina Pinheiro, diretora da 
RCI Brasil, “a entrega dos importantes prêmios 
ao Mabu Vacation Club comprova o esforço em-
preendido por todos os envolvidos no projeto e 
responsáveis pelo crescimento do modelo de ne-
gócios da rede e, consequentemente, o sucesso da 
modalidade e de serviços no Mabu Thermas & 
Resort” que, segundo ela, tem sido apontado pe-
los associados como referência, conforme demons-
tram as análises feitas nos questionários respondi-
dos pelos associados que estiveram recentemente 
no empreendimento.

Viviane Assunção, gerente-geral do Mabu 
Vacation Club, considera que a premiação veio 
em um momento muito esperado por todos que 
integram a equipe do Mabu Vacation Club. “É o 
reconhecimento de um trabalho feito com muito 
amor, garra e determinação. É importante também 
para que todos busquem a superação e o alcance 
da excelência no seu trabalho cada vez mais. E a 
consequência é o reconhecimento pessoal e profis-
sional. Agradecemos à RCI e já estamos aguardan-
do a próxima premiação”, declara. 

Sindihotel RS promoveu cursos de 
qualificação pela internet 

Para prover qualificação profissional aos co-
laboradores do setor hoteleiro, o Sindihotel RS 
– Sindicato da Hotelaria do Rio Grande do Sul 
ofereceu até o final de setembro um portfólio de 
cursos na modalidade EAD (Ensino a Distância), 
em plataforma inovadora. A novidade, uma par-
ceria com a Ludific Platadormas Inteligentes e a 
Consultec Consultoria Hoteleira, visa a excelência 
dos serviços prestados pelos meios de hospeda-
gem em vários municípios do RS.

A plataforma de ensino atende as demandas 
levantadas pelos empresários e possui como dife-
rencial a praticidade. Os usuários puderam aces-
sar todo o conteúdo (apostila, slides, vídeos, links 
e exercícios) pela Plataforma FLAG (Ferramenta 
Ludific de Aprendizagem Gradativa) de qualquer 
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lugar, em casa ou no trabalho. 
Foi possível desenvolver os conhecimentos de 

maneira interativa, com uma interface amigável, 
verificando os resultados do aprendizado em tem-
po real. “As lições estavam disponíveis em qual-
quer dispositivo, incluindo smartphone, tablet ou 
computador com Internet por navegador”, infor-
mou Gilberto Rosa Junior, desenvolvedor de negó-
cios da empresa Ludific.

O primeiro curso apresentou o tema 
Ambientação no Mercado da Hospitalidade com 
os tópicos “Preparação para ingressar na empre-
sa”, “Desafios e Conhecimentos Iniciais”. A eta-
pa foi dividida em 4 módulos de 3 horas cada, 
totalizando 12 horas aula. 

Futuramente serão desenvolvidos os cursos 
nas áreas de Recepção (procedimentos internos, 
controle, documentos necessários e indicadores de 
desempenho com ênfase na comercialização de di-
árias); e Governança (atividades internas, controles 
e documentos utilizados pelo setor, comunicação 
com a recepção e uso de EPIs). Ambos terão 32 ho-
ras de duração, também divididos em 4 módulos.

Para Alonso Blanco, responsável técnico do pro-
jeto, a iniciativa poderá contribuir na melhoria da 
gestão e nos resultados operacionais e financeiros de 
cada empreendimento. “Isto é fundamental para a 
hotelaria independente em momento de crise”, res-
salta o presidente do Sindihotel, Manuel Suarez.

Hotel Mercure Goiânia 
passa a oferecer Spa

O hotel Mercure Goiânia, localizado na capital 
de Goiás, inaugurou recentemente uma unidade do 
Kenkõ Spa. A parceria com a rede de spas visa ofe-
recer aos hóspedes e público em geral, tratamentos 
diferenciados de beleza e bem-estar. A unidade é a 
primeira na cidade goiana.

De acordo com o gerente geral do empreendi-
mento, Rodrigo Mangerotti, “O culto à saúde, ao 
corpo e ao bem-estar está cada vez mais frequen-
te e nós não poderíamos deixar de oferecer essa 
facilidade para nosso público. O spa vai atender 
três públicos: executivos que procuram relaxa-
mento, famílias que dispõem de tempo e querem 
lazer e o público externo, que não é hóspede e 
busca tratamentos que têm frequência semanal 
como drenagem linfática”.

Dentre os tratamentos oferecidos pelo spa, es-
tão terapia com pedras quentes, shiatsu, massa-
gem terapêutica, bambuterapia, reflexogia, quick 
massage, banho de ofurô para os pés e drenagem 
linfática, entre outros cuidados para o corpo. A 
marca Kenkõ Spa está presente no mercado na-
cional há seis anos, com unidades também em 
Caldas Novas e Olímpia (SP).

De acordo com Jaqueline Ferreira da Costa, 
fisioterapeuta e proprietária do Kenkõ SPA, as 
pessoas estão cada vez mais submetidas a des-
gastantes jornadas de trabalho, o que provoca 
riscos nocivos à saúde e favorece o aparecimento 
de doenças físicas e psíquicas. “Para melhorar o 
bem-estar e a qualidade de vida, nada melhor que 
uma pausa para relaxar, fazer uma massagem ou 
outra terapia que reflete em benefício tanto para 
o corpo como para a mente”, diz. 
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Aldeia das Águas (RJ) realizou 
segunda edição do Aldeia Expo

O Aldeia das Águas Park Resort, localizado 
em Barra do Piraí (RJ), realizou nos dias 3 e 4 
de outubro a segunda edição do Aldeia Expo. O 
evento, que acontece no centro de convenções 
do resort, tem o objetivo de apresentar as novi-
dades da próxima temporada aos profissionais 
da imprensa. No dia 3, a Expo foi aberta ao pú-
blico com rodadas de negócios e palestras des-
tinadas a empresários, gestores e profissionais 
da educação, com entrada gratuita. 

Já no dia 4, o evento é destinado aos profissio-
nais de imprensa acompanhados dos familiares. 
De acordo com Júlio Sellani, Gerente comercial 
e marketing do Aldeia das Águas, a expectativa 
é que o evento deste ano seja uma grande festa 
e supere os resultados alcançados no ano passa-
do. No sábado, um dos palestrantes foi Antônio 
Gomes, cofundador e diretor comercial do Hotel 
Urbano. O tema da palestra de Gomes foi “A in-
ternet como instrumento de venda de destinos 
turísticos”. Já Mauro Sousa, Diretor da Mauricio 
de Sousa Produções e Marcelo Beraldo, Diretor 
executivo do Parque da Mônica, abordaram o 
tema “Entretenimento e educação como ferra-
menta de negócios”. Outro painel do encontro 
foi o “Marketing de experiência impulsiona o 
crescimento”, com Manolo Sanchez Cano, CEO 
da Fini, Andréa Vasconcelos, Gerente de ma-
rketing da Fini e Rogério Lopes, Diretor geral 
da unidade de sorvetes Nestlé. Já no domingo, 
além de conhecer todas as atrações da tempo-
rada 2016, os jornalistas puderam desfrutar de 
um dia de lazer ao lado dos familiares nas de-
pendências do parque.

A grande novidade deste ano é a participa-

ção do cartunista Mauricio de Sousa. O criador 
da Turma da Mônica esteve presente no dia 4 de 
outubro para fazer uma apresentação sobre seus 
80 anos, além de inaugurar a área temática do 
personagem Papa Capim no Aldeia das Águas.

Costão do Santinho é o 
novo afiliado da RCI

A RCI - Resort Condominiums International 
anunciou que o Costão do Santinho (Foto), re-
sort localizado em Florianópolis (SC), acaba de 
ser afiliado ao seu portfólio e passará a ofere-
cer o sistema de time share. O empreendimen-
to já foi eleito sete vezes o Melhor Resort de 
Praia do Brasil. De acordo com Maria Carolina 
Pinheiro, diretora geral da RCI Brasil, “com 
esta afiliação, a RCI coloca no mapa turís-
tico brasileiro um dos destinos mais im-
portantes e desejados pelo viajante, que é 
Florianópolis, e um dos produtos mais tra-
dicionais no segmento de resorts, que é o 
Costão do Santinho”. A executiva reforça, 
ainda, a relevância do time share, como uma 
importante ferramenta para o hoteleiro dimi-
nuir a sazonalidade nas ocupações dos hotéis.

Na visão do diretor comercial adjunto do 
Costão, Rafael Pires, “o conceito vacation club 
está se expandindo no Brasil e, para o Costão 
do Santinho, isso representa um aumento de 
possibilidades para o resort, principalmente 
para a conquista de novos mercados e polos 
emissores. Temos certeza que a união com a 
RCI trará ótimos resultados para o Vacation 
Club do Costão do Santinho”.
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Porto Seguro Praia Resort (BA) 
realiza Leilão Solidário 

O Porto Seguro Praia Resort, situado no sul da 
Bahia, recebeu o II Jantar Leilão Solidário. A renda 
dos ingressos e dos arremates foi revertida para me-
lhorar a vida de crianças e adolescentes do Projeto 
Arte e Ação – Cultura com Cidadania, desenvolvi-
do pela Ecoar (Associação dos Amigos em Prol da 
Educação, Cultura e Arte em Porto Seguro).

As peças doadas foram apresentadas pelo lei-
loeiro oficial, Paulo César Magalhães e arremata-
das pelos convidados. Empresários, profissionais 
liberais e lideranças locais participaram do evento, 
que contou ainda com a presença da prefeita do 
município, Cláudia Oliveira; dos anfitriões do re-
sort, o diretor geral, Guto de Paula e sua esposa 
Patrícia Louzada; da presidente do Centro Espírita 
Porto da Paz, Neiva Guarez e da representante da 
Ecoar no Centro Espírita, Carla Nunes. Para encer-
rar, foi servido um jantar preparado pela equipe 
de A&B do Porto Seguro Praia Resort.

O Projeto Arte e Ação – Cultura com Cidadania 
existe desde 2010 e atualmente atende 360 crianças 
e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, que 
participam das oficinas de ballet, musicalização, 
teatro e orquestra experimental. Este ano, a Ecoar 
foi contemplada pela prefeitura com a doação de 
um terreno para a construção da sua sede própria. 
O II Jantar Leilão Solidário terá sua renda reverti-
da para a primeira etapa das obras da nova sede. 

Grand Hyatt São Paulo firma 
parceria com ONG por programa 
de capacitação

Como parte de seu programa socioambiental, 
o hotel Grand Hyatt São Paulo firmou uma par-

ceria com a ONG Vocação. Agora, sempre que 
um cliente não solicitar a nota fiscal paulista nos 
pontos de venda de alimentos e bebidas do hotel, 
os créditos serão utilizados para financiar cursos 
de capacitação profissional. Os créditos da nota 
fiscal paulista dos restaurantes Eau French Grill, 
C-Cultura Caseira, KINU, C-Bar, N.u. Bar e Wine 
Library serão destinados aos cursos de Garçom/
Garçonete e de Ajudante de Cozinha.

O Programa de Capacitação Profissional da 
Vocação oferece desde 2011 o curso de Garçom/
Garçonete, em parceria com a Universidade 
Anhembi Morumbi. As aulas acontecem no campus 
Vila Olímpia e são totalmente gratuitas para os alu-
nos, inclusive o transporte. O curso de Ajudante de 
Cozinha é ministrado desde 2014 em parceria com a 
Escola de Gastronomia de Taboão da Serra. Desde o 
início do projeto, 479 jovens foram beneficiados.

Os cursos são reconhecidos pelo mercado: 
em 2014, 77% dos alunos formados no curso de 
Garçom/Garçonete e 53% dos alunos do curso 
de Ajudante de Cozinha já saíram empregados. 
“A parceria com o Grand Hyatt São Paulo, além 
de gerar recursos e permitir que o projeto atenda 
mais jovens, amplia nossa visibilidade e cria opor-
tunidades de conquistarmos novos parceiros”, diz 
Anadelli Soares, gerente do centro de orientação 
para o trabalho da ONG Vocação. 
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Nova representante no
Dom Pedro Laguna  

O resort Dom Pedro Laguna, situado em 
Aquiraz (CE), contratou uma nova representante 
comercial para o mercado de São Paulo. Marisa 
Alves assume com o objetivo de atrair empresas, 
agências e promotores de eventos para o Centro 
de Eventos do resort localizado em Aquiraz, no 
Ceará. Formada em Turismo pela Universidade 
Anhembi Morumbi de São Paulo, Marisa acumu-
la mais de 15 anos de experiência no setor hote-
leiro brasileiro e passagens pelas áreas comer-
ciais de grandes redes de hotéis e resorts, como, 
por exemplo, Bourbon, Salinas, Rio Quente, 
SuperClubs, entre outros.

Novo chefe no Plaza 
Blumenau Hotel 

O Plaza Blumenau Hotel, localizado em 
Blumenau (SC), está apresentando Richard 
Ricelle Ribeiro como seu novo chef de cozinha. 
O profissional já assume seu posto de trabalho 
com o desafio de preparar novidades para o 
período da Oktoberfest e também de criar car-
dápios da cozinha oriental.

Aos 17 anos de idade, Ribeiro partiu para a 
Itália, onde se formou no ICIF – Italian Culinary 
Institute for Foreigners. O chef acumulou experi-
ências em vários restaurantes da Europa, com ên-
fase em Londres, onde permaneceu durante três 
anos. Além disso, Ribeiro buscou formação em 
Dubai e Washington e tornou-se,  com suas via-
gens, além das especialidades já citadas,  capacita-
do em culinária asiática e oceânica, cozinha árabe, 
alemã, espanhola e francesa .

Em seu retorno ao Brasil, o chef foi respon-
sável pela abertura de uma rede de gastrono-
mia oriental, sendo o 1º Chef Brasileiro espe-
cializado em DIM SUN (ou dumplings, em 
inglês) - pequenos pasteizinhos de massa fina 
e delicada em formato de trouxinha.

Novo GG no Hilton São Paulo 
David Ecija é o novo Gerente Geral do hotel 

Hilton São Paulo Morumbi, localizado na capi-
tal paulista. O profissional será responsável por 
supervisionar as operações e liderar a equipe de 
administração do empreendimento. Ecija acu-
mula mais de 20 anos de experiência em hospi-
talidade, dos quais 15 no Hilton. Recentemente, 
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Com mais de dez anos de experiência em cozinha 
e no setor da hotelaria, o profissional tem como 
objetivo criar uma identidade gastronômica para 
cada hotel de acordo com suas bandeiras.

Roberto possui formação em Gastronomia 
pela UNESA e cursos técnicos em cozinha asiá-
tica, francesa, italiana, thailandesa e mexicana. 
De 2002 a 2012, atuou nos hotéis Sheraton e JW 
Marriott. Em 2013, entrou para a BHG como 
chef de cozinha no Golden Tulip Continental, 
no Leme, e passou pelo Marina Palace e Tulip 
Inn Copacabana como chef executivo. 

Novo gerente de vendas 
na Rede Plaza 

Raphael Terrasan Assis é o novo Diretor 
Nacional de Vendas da rede Plaza de Hotéis. 
O profissional tem Formação Acadêmica 
na Business School São Paulo BSP (Pós 
Graduação), Curso: Gestão Estratégica em 
Vendas,  Curso de Turismo e Curso de Gestão 
de Equipes de Alta Performance e fala inglês. A 
sua experiência profissional mais destacada é 
no Pestana Hotels & Resorts, onde foi Gerente 
de Vendas Centrais e Responsável pela Gestão 
dos Segmentos de Mice, Corporativo, Lazer e 
Receptivo com 16 executivos externos, criação 
e monitoramente dos planos de ações por seg-
mento, acompanhamento de resultados com 
reposte direto à gerência nacional de vendas.  

o executivo atuou como gerente geral do Hilton 
Sukhumvit e DoubleTree by Hilton Sukhumvit. 
Antes de administrar esses dois hotéis, o pro-
fissional ocupou vários cargos de gerência ge-
ral e gestão de operações no Hilton em toda a 
Europa, inclusive cargos de gerência geral no 
Hilton Vilamoura Golf & Spa Resort e Hilton 
Madrid Airport, entre outros. David é formado 
em Administração Hoteleira pela Universidade 
Politécnica em Madri, Espanha e fala quatro 
idiomas: inglês, espanhol, português e francês.

BHG conta com novo chef 
executivo corporativo

A rede BHG – Brazil Hospitality Group con-
tratou seu novo Chef Executivo, Roberto Villardo. 
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Novo diretor de vendas 
da Bristol Hotéis & Resorts 

A Bristol Hotéis & Resorts anuncia seu novo 
diretor de Vendas e Novos Negócios. Tiharu 
Matsumoto assume o cargo com o projeto de con-
tribuir com a expansão de contratos, não só no 
Brasil mas na América Latina. A contratação de 
Matsumoto vem para reforçar os planos divulga-
dos pela companhia em julho deste ano. Formado 
em Administração de empresas e pós-graduado 
em Mercados Financeiros pela Universidade 
Mackenzie de São Paulo, Matsumoto acumula 
mais de 20 anos de experiência, sendo grande 
parte no mercado hoteleiro. Em março de 2000 
passou a integrar a equipe da Accor Hotels, 
iniciando como gerente de Contas com foco no 
atendimento de grandes instituições financeiras. 
Ainda na empresa, foi coordenador de Vendas 
do Interior de São Paulo, KAM especialista em 
agências ABRACORP, gerente Regional de 
Vendas e gerente de Projetos & Treinamento. 

Novo gerente na Samba Hotéis 
O grupo Samba Hotéis contratou um executi-

vo para a área de Desenvolvimento de Negócios. 
Trata se de Henrique Madureira, que possui gran-
de experiência em Hotelaria Internacional e na 
interlocução com investidores em todo o Brasil. 
Henrique trabalhou em grandes empresas hotelei-
ras como o grupo Hyatt (EUA), Sheraton (AUS), 
além de atuar  no departamento de vendas de Vail 
Resorts (EUA). Madureira é formado em Turismo 
com Pós-Graduação em Planejamento e Gestão de 
negócios pela FAE Business School, além de diplo-

ma em Marketing 
na Sterling 
Business College 
( A u s t r á l i a ) . 
Atua também na 
Sunbelt Business 
Brokers, aonde 
tem a oportuni-
dade de se rela-
cionar com fun-
dos e grupos de 
investidores para 
concretização de 
vendas de diversas empresas de médio porte.

Novo diretor na rede Transamérica
Depois de dedicar 35 anos ao mercado hote-

leiro e turístico, Paulo Celso Bertero decidiu se 
aposentar compulsoriamente aos 75 anos de ida-
de e deixa a diretoria do THG - Transamérica 
Hospitality Group, passando a integrar o Conselho 
de Administração da Transamérica. Em seu lugar, 
assumiu Thomas Humpert (Foto) na diretoria exe-
cutiva do grupo THG — Transamérica Hospitality 
Group. A experiência de Humpert inclui a gerência 
geral de vendas na Rede Transamérica, entre 1991 
e 1998, e a presidência da Sauípe S.A. por cinco 
anos. De volta à Rede Transamérica, passou os úl-
timos 11 anos como diretor geral do Transamérica 
Ilha de Comandatuba. Agora, retorna a São Paulo, 
onde assume os 22 empreendimentos administra-
dos pela THG em todo o país.
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Peça fundamental para a sobrevivência de 
qualquer empresa que atue na área comercial, 
a figura do vendedor, nas últimas décadas, 
tem sido alvo de diversos estudos direcio-
nados ao desenvolvimento de técnicas capa-
zes de auxiliar na elaboração de estratégias, 
e identificação de pessoas que se encaixem 
no perfil exigido para o exercício da função.  
Visto como uma ponte entre empresa e clien-
te, o profissional de vendas atual deve estar 
antenado às notícias que envolvem o setor de 
atuação e também aos milhares de recursos 
tecnológicos disponíveis no mercado.

No entanto, para que o profissional de 
vendas atinja suas metas, é preciso inves-
tir, e muito, em ferramentas capacitadoras 
como cursos, treinamentos, palestras, além 
de workshops e pensar nas premiações como 
importante fator motivacional. A valoriza-
ção inicial deve partir do empregador, afinal, 
para que seu produto chegue ao consumidor 
final, a presença do vendedor bem treinado 
é essencial para a abordagem correta, a apre-
sentação que desperte interesse e o fecha-
mento que resulte em fidelização do cliente 
junto à marca.

Pensando na capacitação constante dos 
profissionais de vendas que atuam nas salas 
dos empreendimentos afiliados, a RCI – Re-
sort Condominiums International –, confir-
ma a 3ª edição do Top Seller Event, nos dias 
10 e 11 de novembro, no Beach Park, Aquiraz 
(CE). O evento premia os melhores vendedo-
res nas categorias Closers, Linners, OPC/Ca-
pitação e Produto de saída Trial.  

Entre as novidades desta edição, estão as 

Top Seller 2015: Evento dos 
vendedores da indústria de 
propriedade compartilhada

Maria Carolina Pinheiro*
palestras que serão apresentadas pelo astro-
nauta brasileiro Marcos Pontes e a participa-
ção de grandes líderes e CEOs apresentando 
painéis para os mais de 400 confirmados no 
evento, considerado uma grande festa em que 
a RCI se dedica durante todo ano na prepa-
ração. É um momento muito importante para 
todos os envolvidos na indústria de tempo 
compartilhado. E o objetivo maior é a valo-
rização de todos os vendedores, que contri-
buem de forma expressiva para o desenvol-
vimento do setor.

E assim, os profissionais das salas de ven-
das de Tempo Compartilhado, por meio de 
iniciativas idealizadas pela RCI que visam 
sua capacitação profissional, poderão am-
pliar seus conhecimentos sobre a indústria, 
num encontro voltado e idealizado inteiramente 
para sua formação. 

*Maria Carolina Pinheiro é Diretora Geral da RCI Brasil
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Amenties com fragrância 
cítrica verde 

A Harus fechou uma parceria com a  L’Occitane 
au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo 
L’Occitane e está apresentando a linha Capim-
Limão na versão amenities. Esta linha marca a 
estreia da parceria entre as duas empresas e é em-
basada na ótima aceitação destes itens junto aos 
consumidores, cuja fragrância cítrica verde agrada 
tanto o público feminino como o masculino. São 
cinco produtos em formato amenities: Shampoo 
(30ml), Condicionador (30ml), Loção Corporal 
(30ml), Sabonete Líquido (30ml) e Sabonete em 
Barra (em versões de 25 e 50g). Elaborados com 
extrato de Capim-Limão, estes produtos limpam, 
hidratam e deixam a pele e os cabelos macios e su-
avemente perfumados. Esta linha que leva a assi-
natura do designer brasileiro Marcelo Rosenbaum 
foi desenvolvida para charmosos hotéis e pousa-
das. Contato – www.harus.ind.br 

Calandra a gás ou vapor
A Suzuki, empresa que fornece produtos para 

lavanderia de hotéis e hospitais, está apresen-
tando uma calandra de grande capacidade, (ca-
landra monorol) nas versões de dois e três cilin-
dros, com diâmetro de 800mm, e 3,00/3,20mm 
de comprimento. Os cilindros são construídos 
em aço inoxidável, assim imunes à oxidação. 
Com sistema de aquecimento a gás ou a vapor, é 
um equipamento de alta produção e acabamento 
delicado. As de dois e três cilindros, dispensam 
totalmente a pré secagem, consequentemente, 
se ganha em produtividade e baixo custo, visto 

que elimina uma etapa do processo. A empresa 
também destaca sua lavadora extratora de uso 
profissional, com sistema de segurança sob a 
Norma NR12. Contato  - www.suzuki.ind.br 

Poltronas para auditórios
Preocupada com o conforto do usuário em ficar 

bastante tempo sentado, a Franco e Bachot desenvol-
veu suas exclusivas poltronas para teatros, auditó-
rios, igrejas e similares a fim de oferecer ergono-
mia, durabilidade, design e qualidade. Sinônimo 
de conforto e sofisticação, as poltronas são fabri-
cadas em madeira maciça tauari e os tecidos das 
poltronas Esparta e Creta são articulados com es-
puma de alta densidade antichama e apresentam 
todos os requisitos necessários que proporcionam 
custo benefício, além de um ambiente totalmen-
te aconchegante. As poltronas possuem 81 cm de 
altura, 107 cm de largura e 61 cm de profundidade.  
Contato – www.francoebachot.com.br 

Soluções contábeis para a hotelaria
A EXAM é uma empresa especializada na pres-

tação de serviços contá-
beis, fiscais, departamento 
pessoal e assessoria/con-
sultoria para o segmento 
hoteleiro. A empresa pos-
sui sede na capital paulis-
ta, mas atuação nacional 
atendendo renomadas re-
des hoteleiras como Accor, 
Othon, BHG, entre outras 
com soluções confiáveis 
para tomada de decisões e 
negócios. Contato – www.
examcontabil.com.br 
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