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Gerente geral do Sheraton 
da Bahia Hotel, Salvador 

Jan Von Bahr 

Referência do 
mercado

“A Revista Hotéis para mim é a referên-
cia no mercado hoteleiro do nosso País. Ela 
sempre apresenta as mais atualizadas notí-
cias sobre aberturas de novos hotéis, maté-
rias interessantes sobre a área de alimentos 
e bebidas, tecnologia, além da informação 
sobre profissionais da área. Durante os 14 
anos que a publicação existe, notamos um 
crescimento na credibilidade e inovação. É 
um grande prazer receber mensalmente esta 
publicação. Ela faz parte de minhas leituras 
preferidas no segmento para me manter atua-
lizado e bem informado”. 
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Apresentamos a você leitor uma edição muito prazerosa de 
ler do inicio ao fim. Ela foi feita com muita dedicação para que 
possa ficar bem informado dos últimos fatos e acontecimentos 
do setor hoteleiro e do trade em geral no Brasil. A começar com 
uma entrevista exclusiva com Antônio Dias, Diretor executivo do 
Royal Palm Hotéis & Resorts, uma rede hoteleira que mostra que 
pode ser tão competitiva no mercado como as principais redes 
nacionais e internacionais que operam no Brasil.

E mesmo num momento difícil da economia brasileira, a ho-
telaria prova que esta na contramão da apregoada crise e vários 
empreendimentos acabam de entrar em operação como: O Othon 
Suítes São Carlos e Matão (SP), o Zii Hotel Boa Vista em Rondônia 
e o Bristol Easy Hotel – Reta da Penha, em Vitória (ES).

A pujança do setor hoteleiro fica claro em alguns investimen-
tos apresentados nesta edição, como: os 11 hotéis que a Marriott 
pretende colocar em operação no Brasil nos próximos anos ao 
custo de R$ 400 milhões, entre outros investimentos. Desejo a to-
dos uma excelente leitura e até nosso encontro em dezembro. 

Na contramão da crise
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o case de hotelaria 
independente no Brasil

Na década de 90, o Brasil estava vivendo 
um grande período de abertura econômica 
que levou muitas empresas a entrarem no País 
em busca de oportunidades. Foi aÍ que um 
empresário do setor de alimentos em Campinas 
resolveu se desfazer dos ativos da empresa 
repassando para uma grande multinacional. 
Mesmo com 65 anos de idade e com uma 
boa estabilidade financeira, ele adquiriu um 
hotel beira de estrada para dar continuidade 
ao seu empreendedorismo. Mesmo sem 
conhecer a realidade do novo negócio que 
estava entrando, ele já visualizava mudar os 
conceitos de hospitalidade no Brasil.

Nascia assim, a Royal Palm Hotels & Resorts, 
que hoje possui quatro unidades em Campinas 
e 662 apartamentos que fazem a diferença e 
prova que a hotelaria independente no Brasil 
pode ser tão competitiva em produtos e serviços 
como as grandes redes internacionais. Diante das 
oportunidades mercadológicas de crescimento, 
a rede Royal Palm resolveu mudar o modelo de 
negócio patrimonialista e passou a adotar também 
o modelo de parceria com investidores. 

E é este modelo que vai impulsionar a rede 
nos próximos anos com mais dois hotéis em 
Campinas, um em Americana, um em Indaiatuba, 
um em Bertioga, além de oportunidades que 
estão sendo analisadas no Interior de São Paulo. 
A partir de 2020, a rede Royal Palm pretende fazer 
uma expansão com um raio geográfico maior, 
incluindo regiões estratégicas no Brasil. Confira 
nesta entrevista exclusiva com Antônio Dias, 
Diretor executivo do Royal Palm Hotels & Resorts.  

Revista Hotéis — Sua família tinha uma tradi-
cional indústria de alimentos e resolveu ven-
der para entrar na hotelaria, um segmento 
que até então desconhecia. Quais as razões 
que os motivaram?

Antônio Dias — Nos anos 90 o Brasil estava vi-
vendo em um momento muito positivo. Foi 
quando o presidente Fernando Henrique 
Cardoso conseguiu dominar a inflação, o real 
foi um sucesso e muitas empresas multinacio-
nais começaram a entrar no Brasil. A Danone 
no Brasil já era forte em iogurte, mas ela não 
tinha operação de biscoito no Brasil, sendo ela 
uma produtora forte em biscoito na Europa 
com a marca Lu. Então, a Danone resolveu 
entrar no País adquirindo algumas empresas 
já existentes, foi quando eles fizeram contato 
com a empresa do Armindo Dias (meu pai), 
que se chamava Companhia Campineira de 
Alimentos, que detinha a marca do biscoito 
Triunfo. E aí houve uma negociação em duas 
fases. Na primeira, eles se associaram e após 
alguns anos a Danone quis adquirir todo o 
restante, e aí o Armindo viu essa oportunida-
de de realizar um bom negócio e desfez deste 
ativo. Ele respeitou o acordo de não compe-
tição e decidiu que não entraria no ramo de 
alimentos novamente, mas se manteria em 
um novo negócio em Campinas, cidade que o 
acolheu quando ele chegou ao Brasil. 

Revista Hotéis — Como foi a transição de inves-
timentos da indústria de alimentos para a in-
dústria de hotelaria?

Antônio Dias— Em meados de 1997, a cidade de 
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Campinas já era um importante polo de de-
senvolvimento econômico, mas muito pouco 
atendida em hotéis. E o Armindo, mesmo com 
65 anos de idade e com uma boa estabilidade 
econômica, foi um visionário e resolveu en-
frentar um novo desafio profissional. Adquiriu 
um hotel às margens da Via Anhanguera, bem 
na entrada de Campinas que tinha o nome de 
The Royal Palm Plaza Hotel & Racket Club e 
que antigamente era administrado com a ban-
deira Holiday Inn.  Como o nome era bom 
e conhecido, mas muito grande, resolve-
mos simplificar para Royal Palm Plaza e 
naquele momento nós já pensávamos em 
expandir. Pensávamos em criar um hotel 

mais urbano e não um resort, o que acabou 
ficando claro depois é de que a vocação 
desse produto era para ser um resort. 

Revista Hotéis — E como foi que começaram a 
ampliar o empreendimento? Sentiram neces-
sidade de oferta de mais apartamentos ou foi 
para atender a uma situação mercadológica?

Antônio Dias— Na época pensávamos que o 
produto ideal deveria ter apenas 300 quartos 
e somente uma área de eventos, o atual Salão 
Imperial. Diante das oportunidades, amplia-
mos o empreendimento para 385 apartamen-
tos, além de ampliar a área de eventos que é 
o atual Paço dos Nobres. Em meados de 2001, 
percebemos como o mercado de resorts estava 
se desenvolvendo no Brasil e que nós precisá-
vamos ser um resort que acompanhasse todas 
as mudanças. Então compramos os terrenos 
da outra quadra ao lado que não eram nossos 
e aí nasceu o projeto da Casa de Campo, que é 
de janeiro de 2005. Com isto, dotamos o Royal 
Palm Plaza com atrações como o Miniville, 
Kata Kuka, quatro quadras de tênis, spa, o 
que foi um case na época. Feito isso, percebe-
mos que estávamos com poucos quartos. Em 
2007 nós conseguimos comprar um novo es-
paço, que continha um prédio já abandonado, 

e já entramos de cara naquele projeto de hotel 
boutique, que é o The Palms, que inaugurou 
em 2009. Após isso teve o projeto do Terraço 
Gourmet, que abriu em 2010. Ou seja, uma de 
nossas grandes características é estar amplian-
do para atender as necessidades do mercado.

Revista Hotéis – Como a rede Royal Palm está 
posicionada hoje no mercado? 

Antônio Dias – Hoje são quatro hotéis, sendo to-
dos eles em Campinas, o Royal Palm Plaza, 
The Palms (que ficam num mesmo complexo), 
Royal Palm Residence e o Royal Palm Tower 
que estão localizados no centro de Campinas. 
No total temos 662 apartamentos para ofere-

cer ao mercado. E este 
número vai aumentar 
de forma significativa 
até 2018 com a entrada 
em operação do com-
plexo Royal Campinas 

- Convention Business & Hotels que integra 
ao Royal Palm Hall e que abrigará dois ho-
téis. O Royal Palm Tower será de categoria 
upper midscale e terá 226 unidades habita-
cionais. Já o Hotel Contemporâneo será de 
categoria econômica e terá 310 apartamen-
tos. Além disto, temos projetos também em 
cidades vizinhas e mesmo no litoral. 

Revista Hotéis— Como foi que resolveram 
apostar neste complexo que estão cons-
truindo, o Royal Palm Hall Eventos?

Antônio Dias — Detectamos em 2010 que exis-
tia uma carência grande no Brasil de espaço 
de convenções integrados, pois recebíamos 
muitos eventos que claramente não caberia 
no Royal Palm Plaza, por absoluta falta de 
espaço. Nós vivenciávamos o drama dos or-
ganizadores dos eventos, que sempre se preo-
cupavam com o local onde hospedaria o staff 
de profissionais envolvidos nos eventos, as-
sim como o baixo orçamento dessas equipes, 
que precisam pagar pouco pela hospedagem 
e alimentação. Ao observar tudo isto, con-
cluímos que seria uma boa oportunidade de 
negócio, e resolvemos apostar no Royal Palm 
Hall Eventos. Conseguimos adquirir outros 
terrenos, que contemplam outras duas qua-

“O Royal Palm Hall Eventos será um dos 
maiores complexos empresariais do Brasil”
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dras, com 53 mil m2, e aí nasceu essa vi-
são de fazer algo que é único. Esse projeto 
nasceu em 2011 e hoje ele é uma verdade. 
O empreendimento será um dos maiores 
complexos empresariais do Brasil, além do 
grandioso centro de convenções e exposi-
ções, há ainda dois hotéis de diferentes cate-
gorias, mall com gastronomia e conveniên-
cia, além de escritórios e salas corporativas. 

Revista Hotéis— Sendo um projeto único, 
por que não investiram de forma única, 
pois os dois hotéis que vão ser construídos 
serão de investidores?

Antônio Dias— O mercado aguardava um com-
plexo que reunisse 
todas as necessida-
des de eventos, com 
centro de convenções 
de porte, hotéis de di-
ferentes categorias e 
ampla oferta de alimentação. Tudo com uma 
oferta de serviços de qualidade e centralizados 
em um único operador. Também ficou claro 
para nós o quanto uma praça de alimentação 
é importante por que o staff do evento, como 
a equipe de audiovisual, fotógrafos, jornalis-
tas, entre outros profissionais, necessitam de 
opções mais acessíveis. Nossa visão foi que 
dessa maneira o organizador de eventos con-
seguiria resolver tudo em um mesmo local. 
Esse projeto é muito grande e não tínhamos 
condições de executá-lo sozinho, por isto, fe-
chamos parceria com a Odebrecht Realizações 
Imobiliárias que está incorporando, construin-
do e com previsão de inauguração para 2018. 

Revista Hotéis— Com isto vocês resolveram 
mudar o conceito de negócios que era baseado 
em recursos próprios. O modelo de ter sócios 
investidores é o que vai pautar o crescimento 
do grupo Royal Palm nos próximos anos? 

Antônio Dias — Com este mega projeto percebe-
mos que precisaríamos mudar nosso modelo 
de negócios que era patrimonialista, onde ad-
ministramos nossos próprios negócios. Vimos 
que tínhamos uma oportunidade incrível, 
e esse projeto, por ele ser grande e único no 
Brasil, tinha tudo para dar certo. E para fazer 

com que isso tudo desse certo, vimos que pre-
cisaríamos de um parceiro e mudar essa an-
tiga visão patrimonialista. Foi quando ficou 
claro para nós irmos para um modelo de ope-
rador, e isso nos fez mudar nossa cabeça e ir 
para operador hoteleiro. A gente não tem pro-
priedade do hotel quatro estrelas e do hotel 
econômico, que serão de investidores, e sere-
mos apenas operadores. Este novo modelo de 
negócio foi interessante, pois é uma mudança 
de paradigma, onde mudamos nossa visão 
patrimonialista e passamos a mentalidade de 
operador. Com essa nova mentalidade, que se 
cristalizou em 2012, abrimos as portas para 
novos pensamentos, e outros projetos.

Revista Hotéis — E quais são os outros projetos 
que vão fazer utilizando este modelo de par-
ceria com investidores?

Antônio Dias — Quando começamos nosso 
plano de expansão adotando o modelo de 
parceria com investidores, definimos como 
prioridade a escolha de projetos com muita 
sinergia que atingisse um mercado com pro-
ximidade geográfica de nossa área de atua-
ção. Sabemos que é muito comum a empresa 
que expande muito fora de sua área de do-
mínio, perder sua essência e controle. Isso 
sempre ficou muito claro para nós e assim 
nasceu o projeto de Bertioga. 

Revista Hotéis— Por que da escolha de Bertioga?
Antônio Dias — Por estar há cerca de 100 km da 

capital paulista e no litoral, Bertioga é muito 
sinérgico para nós. Muitas empresas que fa-
zem eventos conosco, mesmo sendo surpre-
endidas pela nossa infraestrutura e serviços, 
por definição no ano seguinte elas mudam o 
local do evento. Então nesse caso, Bertioga cai 
como uma luva, pois a região de Riviera de 
São Lourenço, onde vamos implantar nosso 
empreendimento, está muito próxima de nos-
sa abrangência. Para o mercado de eventos 

“Nos novos projetos de expansão adotamos 
um modelo de parceria  com investidores”
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a proposta de valor de estar apenas a 100 
km da capital está mantida, que é uma coisa 
muito normal nas empresas quando elas estão 
planejando seus eventos pensando no raio de 
quilômetros que desejam realizá-los. 

Revista Hotéis– O grupo Royal Palm também 
tem um projeto de expansão em Indaiatuba. 
E o que os motivou na escolha do local? 

Antônio Dias – O projeto de Indaiatuba é de um 
condohotel tradicional, sem direito de uso. 
É um upper midscale, quatro estrelas. Lá se-
rão 190 apartamentos, área de eventos com 
salão de 500 m², restaurante, área de lazer. 
O que nos motivou a irmos para essa cidade 

foi a carência de leitos em Indaiatuba e muitas 
indústrias fortes. A cidade cresce muito e tem 
uma política de incentivos fiscais muito forte. 
Esse hotel terá dez anos de isenção de IPTU, 
assim como outras empresas que são instala-
das lá; ISS de 2%, entre outros fatores. Nesse 
hotel de Indaiatuba não somos investidores, 
mas iremos apenas operá-lo. 

Revista Hotéis – Recentemente vocês adota-
ram o timeshare como modelo de negócios. 
O que levaram vocês a adotarem esse mode-
lo e quais resultados já alcançaram?

Antônio Dias – O mercado de lazer foi sem-
pre muito importante para nós e ficou claro 
que o time share é um canal de vendas di-
ferenciado, onde ele atrai pessoas que são 
muito sensíveis a preço e que se você der 
uma vantagem econômica ela irá se fidelizar 
e se programar. Já alcançamos, de dezembro 
de 2013 até hoje, R$ 17 milhões de vendas, 
com um número em torno de 720 contratos 
já vendidos. Estamos muito satisfeitos, sem-
pre mantendo o seu ritmo de vendas e 50% 
das pessoas que compram são de Campinas. 
Elas já compram com o objetivo de inter-
câmbio. É um projeto que pretendemos le-
var também para a Riviera de São Lourenço, 

pois ele é vantajoso e diminui sazonalidade, 
além de fidelizar o cliente e fazer um fluxo 
de caixa antecipado.

Revista Hotéis – O grupo Royal Palm é um case 
de sucesso de hotelaria independente com-
petitiva e de resultados. A que você atribui 
esse sucesso?

Antônio Dias – É muito acompanhamento. A 
gente se dedica de corpo e alma e esse é 
o grande segredo do nosso negócio. Nós 
fomos muito felizes em uma estratégia no 
conceito de resorts urbanos, que identifi-
camos seu potencial e seguimos com ele, 
que é pouco usual e foi muito bem sucedi-

do. Agora nós passa-
mos um novo momen-
to que é a expansão 
da Royal Palm em 
parceria com investi-
dores. Num primeiro 

momento é com estes dois hotéis que vão 
entrar em operação no complexo do Royal 
Palm Hall, assim como seguirão a unidade 
de Bertioga, Indaiatuba e Americana.

Revista Hotéis – Qual a maior dificuldade de ser 
um investidor em hotelaria hoje no Brasil?

Antônio Dias – A taxa de juros é muito descom-
passada com o investimento de hotelaria. Se 
alguém falar para o investidor que o retorno 
é com menos de dez anos, é preciso olhar com 
calma quais são as condições. A taxa de juros 
hoje é muito alta. A mão de obra é sempre um 
desafio, mas que a hotelaria consegue supe-
rar. O grande desafio aqui no Brasil é que o 
formato de captação é diferente. Para conse-
guir fugir do formato de empréstimo bancá-
rio a 14% de juros ao ano, é que a hotelaria 
caminhou para os projetos de condohotel. No 
exterior é muito comum o empresário que 
tem um projeto de expansão levá-lo na 
bolsa de valores, captar os investimentos 
na própria bolsa e ter uma relação mais in-
teressante. O investidor pulveriza mais o 
risco dele. O formato que o Brasil caminhou 
é o formato do imóvel onde o risco dele está 
apenas uma unidade. O grande desafio da ho-
telaria é esse formato de captação.

“Estamos atentos as oportunidades do 
mercado para crescer e consolidar ainda mais”
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Justiça do Trabalho reitera 
representatividade da CNC 
no setor do turismo 

A Justiça do Trabalho publicou no último dia 
23 de outubro uma sentença que julgou impro-
cedentes os pedidos formulados pela CNTur — 
Confederação Nacional do Turismo, para que o 
Judiciário a declarasse como a única entidade sin-
dical patronal representante do setor.  De acordo 
com a sentença da juíza Maria Socorro de Souza 
Lobo “(...) o registro concedido à CNTur não tem o 
condão de vincular todo o seguimento (sic) econô-
mico do turismo à CNtur. Às Federações é garan-
tida a prerrogativa de optar por qualquer entidade 
de grau superior que irá lhes coordenar, em nome 
do princípio da liberdade sindical.”

Mais que isso, para a juíza do Trabalho que apre-
ciou a questão, “(...) a despeito do registro sindical 
conferido, a CNTur não vem envidando esforços 
junto à categoria econômica para conquistar a con-
fiança e a agremiação das federações já filiadas à 
CNC, como no caso da FBHA”.

Em outro trecho, ela afirma que na visão do 
Poder Judiciário, “(...) a matéria não comporta 
mais debates judiciais infindáveis. A CNTur pre-
cisa aceitar os limites de sua representatividade 
como ente de grau superior nos termos definidos 
pela Nota Técnica que lhe concedeu o registro 
e da mesma forma pelas decisões judiciais que 
confirmaram a validade de seu registro, tal qual 

concedido, e sem obstar a continuidade da filia-
ção das federações já vinculadas à CNC”.

A CNTur postulava, ainda, que o Judiciário 
impedisse a CNC — Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e a 
FBHA — Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação de representarem as empresas e os 
sindicatos empresariais que integram o setor de 
Turismo (empresas de turismo, hotéis, apartho-
téis e demais meios de hospedagem, restaurantes 
comerciais e coletivos, bares, casas de diversões 
e de lazer, empresas organizadoras de eventos, 
parque temáticos e demais empresas de turis-
mo), o que também foi rechaçado pela 13ª Vara 
do Trabalho de Brasília.

Para o presidente da FBHA e que também 
preside do Conselho de Turismo da CNC, 
Alexandre Sampaio, “Com o respaldo da 
Justiça, a CNC e a FBHA poderão continuar 
atuando no fortalecimento das empresas, sin-
dicatos patronais e associações que compõem 
o Turismo em todo o território nacional. Vamos 
representar com liberdade, como sempre fize-
mos, quem optar por essas entidades, que traba-
lham em prol do turismo há mais de 60 anos”.

Assembleia geral da ABIH Nacional 
debate condo-hotéis e superoferta em BH

A Assembléia geral da ABIH - Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, que aconteceu 
no início do mês de outubro em Belo Horizonte 
(MG), debateu vários temas que preocupam o se-
tor. Entre eles, estavam a questão dos condo-ho-
téis e da super oferta de unidades hoteleiras na 
capital mineira. Segundo a presidente da ABIH-
MG, Patrícia Coutinho, a ocupação média na ci-
dade está em 32%, resultado considerado muito 
baixo para a sustentabilidade do negócio e infe-
rior às demais capitais nacionais.

Atualmente, a hotelaria em Belo Horizonte 
vem amargando prejuízos em virtude da gran-
de oferta em relação à demanda de hospedagem, 
fato que se acentuou com a construção de novos 
empreendimentos visando a Copa do Mundo 
2014. Em diversas ocasiões, as principais redes 
hoteleiras do País são unânimes em afirmar que 
uma das regiões que mais preocupa o setor é a 
capital mineira. Somente no período de um ano, 
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foram inaugurados 37 novos hotéis na cidade. O 
número de quartos passou de 8.300 para 14 mil, 
um crescimento espantoso de 69%.

O presidente em exercício da ABIH Nacional, 
Nérleo Caus, entende que grande parte desse 
problema se dá em virtude à falta de uma regu-
lamentação mais precisa em relação à questão dos 
condo-hotéis, que tiveram uma “proliferação de-
senfreada” nos últimos anos e vêm gerando pro-
blemas para as administradoras hoteleiras. “É uma 
medida que agrada os construtores, pois aquece a 
construção civil, que cria novas unidades, promete 
ganhos aos investidores, mas acaba gerando sérias 
dificuldades para quem fica responsável pela ad-
ministração do negócio. Essa expansão aconteceu 
sem a devida precaução e previsão econômica, que 
deveria incluir estudos prévios de viabilidade do 
negócio”, explica Caus.

Diferentemente dos demais empreendimentos 
imobiliários, os condo-hotéis são unidades autôno-
mas disponíveis para aquisição por parte de compra-
dores nas quais todas as unidades funcionam dentro 
de um pool de locação, sem a possibilidade de mo-
radia ou locação direta por parte de quem investe. 
Independentemente de se haver ou não locações, os 
investidores têm garantido mensalmente um crédito 
pré-estabelecido. “Da maneira como está estabeleci-
da, a venda de unidades se realiza de forma aleató-
ria, o que gera um vácuo no qual o negócio não se 
sustenta e alguns elos da cadeia acabam sendo preju-
dicados”, informou o presidente da ABIH.

Dilson Jatahy Fonseca Jr comandará a 
ABIH Nacional nos próximos dois anos

O seu nome foi homologado em chapa única 
no último dia 13 de novembro em Brasília, quan-
do ocorreu a eleição da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis. Dilson é Diretor do Catussaba 
Resort Hotel, em Salvador na Bahia,  e também já 
foi Presidente da Resorts Brasil. A nova diretoria 
gestão 2016/2017 da ABIH Nacional reúne reno-
mados hoteleiros de Norte a Sul do Brasil. 

Confira como ficou composta a chapa:
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Dilson Jatahy Fonseca Júnior (BA)  
Catussaba Resort Hotel
Vice-presidente: Manoel Cardoso Linhares (CE) 
Fortaleza Mar Hotel
Diretor administrativo:Luciano de Castro Carneiro 
(GO) Hotel Rio Vermelho
Vice-diretor administrativo: Érica Drumond (MG) 
Hotel Ouro Minas
Diretor financeiro:Manoel Lisboa Barbosa (SE) 
Hotel Algas Marinhas
Vice-diretor financeiro:Henrique Lens César Filho 
(PR) Hotel Lancaster
Diretor operacional:Bruno Hideo Omori (SP) 
Iate Park Hotel
Vice-presidente operacional: José Reinaldo Ritter  
(RS)  Ritter Hotel

CONSELHO FISCAL
1° Conselheiro fiscal: Ilza Correa (TO) Hotel Girassol
2° Conselheiro fiscal: Guilherme Eduardo Verdum 
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(MT) Hotel Diplomata
3° Conselheiro fiscal: Sonia Leite Chami (RJ) 
Hotel Sol Ipanema

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1° Suplente Cons. Fiscal: Eduardo Fontes 
(BA) Hotel Tarik
2° Suplente Cons. Fiscal: Cristina Sebastiani 
Busse (MS) Brumado Hotel
3° Suplente Cons. Fiscal: Eduardo Costa 
Cavalcanti (PE) Hotel Portal de Gravatá

DIRETORIA TÉCNICA
Região Norte:Roberto Simão Bubol 
(AM) Líder Hotel
Região Nordeste: José Manoel Garrido 
Cambreses Filho (BA) Grande Hotel da Barra
Região Centro Oeste: Luis Verdum  (MT) 
Hotel Diplomata
Região Sul: Luis Carlos Nunes (SC) 
Hotel Beira Mar
Mercosul:Neuso Rafaim (PR) Hotel Rafaim

RELAÇÕES INTERNACIONAIS — Patricia 
Matos de Azevedo Coutinho (MG) BH 
Boutique Hostel
RELAÇÕES CORPORATIVAS — Arthur 
Maroja da Costa Pereira Filho (PE) Solar 

Manuel Cardoso Linhares é o Vice-presidente 
da nova gestão da ABIH Nacional e traz a 

experiência da gestão do hotel Fortaleza Mar 
Hotel, Presidente do SINDHOTÉIS /CE e 

Vice-presidente da FBHA 
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Porto de Galinhas
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS —  Sérgio Pereira 
Gaspar (RN) Hotel Ocean Palace
AÇÕES SOCIAIS — Kátia Sandra Pimentel Gadelha 
(SE) Xingó Hotel
CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA — Tadeu Sobreira 
Pinto (PB) Hotel Caiçara
HOTÉIS INDEPENDENTES — Régis Medeiros 
(CE) Hotel Vila Maior
RESORTS E HOTÉIS DE LAZER — Vanessa Pires 
Morales (GO) Vivence Hotel
DESTINOS TEMÁTICOS — DilsonTrindade (PI) 
Hotel Fazenda Sete Cidades
HOTÉIS FAZENDA — Enry de Saint Falbo (SP) 
Fazenda Coronel Jacinto
REDES HOTELEIRAS — Adriana Pinto (DF) 
Mercure Eixo
PEQUENOS HOTÉIS — Reinaldo Tobias Macedo 
(TO)  Alfredu´s Hotel
DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS — Nam 
Souza (MA) Brisamar Hotel
NOVOS PROJETOS — Regis Nogueira de Azevedo 
(RS) Hotel Ponte da Pedra
ECONOMIA E ESTATÍSTICA — Wilson Luiz de 
M. Macedo (SC) Thermas Piratuba Hotel

RESPONSABILIDADE SOCIAL — Rosana de Jesus 
Ferraz (MG) Hotéis Ferraz - Pouso Alegre
ACESSIBILIDADE — Roger José Bacchi (RS) 
Hotel Villa Bella
RECURSOS HUMANOS — Wanda Quintela (PI) 
Hotel Detroit
COMUNICAÇÃO — Mauro José Luna Vasconcelos 
(AL) Hotel Ponta Verde
MARKETING — Daniela Mesquita Santos (SE) 
Hotel Del Canto
LEGISLAÇÃO — José Odécio Rodrigues Júnior 
(RN)  Girassóis Lagoa Resort
JURÍDICO — José Pedro Paulino Souto (BA) Hotel 
Vela Branca
TÉCNICO —  Tomaz Ikeda (DF) Garvey Park Hotel

Pousada Casa de Maria (BA) 
promove visita às baleias jubarte

Para levar todos os turistas para ver de perto as 
baleias Jubarte, a pousada Casa de Maria, localizada 
em Prado (BA) firmou uma parceria com a Catavento 
Tour, operadora de passeios locais. As embarcações 
partem da cidade de Caravelas e a estimativa é que 
demorem aproximadamente três horas para chegar 
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ao arquipélago, a Ilha dos Abrolhos, que está locali-
zado a 70km de distância da Costa.

A pousada Casa de Maria também adota práti-
cas ecológicas que estimulam preservação da na-
tureza. Além disso, há uma grande diversidade de 
comidas típicas oferecidas na pousada, como tapio-
cas, beiju, banana da terra frita e camarões.

Sheraton Barra lança programa de 
Fidelidade para Organizadores de 
Eventos Sociais

Para fortalecer ainda mais a parceria com os pro-
fissionais especializados em organização de even-
tos sociais, o Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel 
lançou seu Programa de Fidelidade Exclusivo no 
último dia 30 de setembro. O empreendimento, que 
oferece espaços para até 300 pessoas em banquetes, 
infraestrutura para eventos e serviços exclusivos 
para o cerimonial, recebeu os principais nomes da 
área e apresentou o plano de vantagens, além de 
um pocket show com Alex Cohen.  

A diretora de vendas do hotel Lidiane Andreatta 
declarou que esta aproximação com os profissionais 
da área é muito importante. “Nossa infraestrutura 

é completa e temos muito o que oferecer para os 
organizadores. Nosso objetivo principal é passar a 
garantia de um evento inesquecível e completo em 
nossas instalações”, afirmou.

Entre os benefícios oferecidos pelo Sheraton 
Barra no Programa, o cerimonialista e seu cliente po-
dem encontrar: Pontos no Programa de Fidelidade 
SPG Pro, almoço cortesia para duas pessoas do 
cerimonial no dia do evento; noite cortesia para o 
cerimonial em apartamento duplo com café da ma-
nhã; facilidade de estacionamento 24 horas e vaga 
cortesia para o cerimonial; atendimento a domicí-
lio feito pelo nosso executivo de banquetes; chef de 
cozinha e equipe com experiência internacional; ta-
rifas especiais de hospedagem para os convidados; 
degustação para escolha do cardápio e espaços e 
salões flexíveis com suporte operacional.

Sheraton São Paulo WTC pesquisa 
quais travesseiros os hóspedes preferem

Um levantamento feito pelo Sheraton São Paulo 
WTC Hotel apontou as preferências de travesseiros 
dos seus hóspedes. Segundo a pesquisa, seis em 
cada dez hóspedes preferem dormir com traves-
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seiros de camomila. Em segundo lugar no ranking 
dos preferidos está o Suíço Longo e, em terceiro, 
o de lavanda. “A maioria dos clientes pede o tra-
vesseiro aromático de camomila. Em muitos casos, 
a escolha é motivada pela curiosidade”, explica a 
gerente de serviços, Aline Passucci.

Segundo Passucci, se adaptar a travesseiros di-
ferentes do habitual pode não ser tão fácil quanto 
parece e até mais difícil do que em outra cama. É 
nesse momento que passar uma noite fora passa a 
ser uma preocupação. Pensando nisso, o Sheraton 
São Paulo WTC Hotel realiza pesquisas de quali-
dade e de mercado para escolher os melhores para 
compor o seu menu de travesseiros. Eles contêm 
elementos que ajudam a combater o estresse, as 
tensões musculares e até a insônia.

O gosto do cliente também é o que define a 
lista de dez modelos distintos. Se os hóspedes 
começarem a pedir um travesseiro que não com-
põem o menu, logo ele passa a fazer parte da lis-
ta. No menu, as mais de dez opções diferentes 
são ofertadas pelo hotel sem custo adicional na 
estadia. Os travesseiros vão dos terapêuticos e 
relaxantes aos ortopédicos. E se o cliente ainda 
quiser optar por mais de um modelo, ele tam-
bém pode. Passucci conta que já teve hóspede no 
Sheraton que chegou a pedir todos os tipos.
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Para aqueles que ainda não se decidiram, essa 
é uma oportunidade que hotel oferece aos clientes 
para experimentarem diversos modelos até encon-
trarem o travesseiro ideal.

BHG disponibiliza novos 
serviços para hóspedes 

Para proporcionar mais conforto e conveniência 
para os hóspedes, a BHG – Brazilian Hospitality 
Group ativou um pacote de inovações que pos-
sibilita aos hóspedes diversos serviços do hotel 
utilizando seu próprio device – celular, tablet ou 
computador. As facilidades vão desde acessar a 
rede Wifi com o mesmo login e senha do Facebook 
(Social ID), por exemplo, até consultar o cardápio 
do room service e realizar um pedido online. 

A fase de experimentação do projeto ocorreu no 
mês de setembro, no Marina Palace Hotel, no Rio 
de Janeiro e o resultado foi bastante positivo, tanto 
para o hotel quanto para os turistas. Desde o últi-
mo dia 5 de outubro, o pacote foi ativado no Hotel 
Pergamon, em São Paulo. O custo de adoção dessa 
tecnologia não é repassada para o hóspede. Até o 
final do ano, cinco hotéis da rede já estarão com 
essas inovações implantadas.

As inovações estão divididas em três etapas: 
Web Check-in, Social ID e Guest Control. O Web 
Check-in é o início dessa experiência online sugeri-
da pela BHG. O hóspede tem a opção de preencher 
a ficha antes de chegar ao hotel. Ele receberá um 
e-mail dois dias antes do check-in, convidando-o 
para agilizar o processo. 

Após preencher a ficha e confirmar o Web 
Check-in, o hóspede receberá e-mail com informa-
ções complementares, como previsão do tempo e 
lembrete da necessidade de apresentação do cartão 
de crédito quando chegar ao hotel. Caso não tenha 
o hábito de usar e-mail, o hóspede poderá entrar no 
site do hotel e clicar no link Web Check-in. Sendo 
via e-mail ou via site, o turista poderá conferir os 
dados da sua reserva, conhecer as facilidades do 
hotel e verificar o endereço. 

Com o Social ID, o hóspede é avisado pelo re-
cepcionista, logo que chega ao hotel, de que é pos-
sível fazer o login na internet Wifi utilizando os 
dados de login de uma rede social como Facebook, 
Google + ou Linkedin. Já o Guest Control é uma es-
pécie de “diretório online” do hóspede. A qualquer 

momento, o hóspede pode consultar seus gastos 
durante sua estada. Pode, ainda, acessar o cardá-
pio de room service e fazer o pedido online. Já o 
serviço de Concierge digital dá dicas de serviços in 
loco e  passeios pela cidade. 

Ferramenta do Trivago aumenta 
exposição online de hotéis brasileiros

O Trivago, buscador de hotéis online, anuncia novas 
funcionalidades e melhorias em sua plataforma gra-
tuita para hoteleiros, o tHM - trivago Hotel Manager. 
Segundo o portal, usuários ativos da ferramenta no 
Brasil recebem em média três vezes mais cliques em 
seus perfis em comparação com os que não a utilizam. 

Para acomodar o rápido crescimento da de-
manda vinda da rede hoteleira (352% no último 
ano), o trivago reformulou a plataforma, tornan-
do-a mais intuitiva e focada em três áreas-chave 
para otimização de perfis online: informação do 
hotel, reputação e preços.

Johannes Thomas (foto), Diretor Geral de Hotel 
Relations, declarou que os hotéis com perfis líderes 
na plataforma já recebem em média 35% de suas re-
servas através do trivago. “Isso nos ajuda a explicar 
o crescimento acelerado deste novo produto: donos 
de hotéis e diretores de marketing estão notando a 
diferença nos resultados”, conta. 

Os perfis dos hotéis são criados com dados 
obtidos desses sites de reserva, mas nem sempre 
os dados estão atualizados ou completos. “É aí 
que o hoteleiro entra em jogo – ele conhece me-
lhor do que ninguém o perfil do seu hotel, e nós 
queremos dar a ele a oportunidade de mostrar 
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esse perfil ao público. Perfis completos e atualizados 
atraem mais cliques, o que também influencia o ranking 
do hotel”, completa Thomas. 

Os novos critérios para otimização de perfis se foca em 
três pilares principais: 

- Informações sobre o Hotel: Nesta seção, hotelei-
ros podem facilmente editar seu perfil, acrescentando 
fotos em alta resolução, descrições do hotel em outros 
idiomas e atributos especiais como piscina aquecida, 
sauna ou academia. 

- Reputação: Aqui o hoteleiro pode fazer o monitora-
mento de performance de seu perfil utilizando o trivago 
Rating Index. Este índice mede o nível de satisfação dos 
hóspedes através dos comentários e avaliações recebi-
das em sites parceiros. 

- Preços: Área onde se encontram dados sobre os preços 
das diárias e critérios para seleção da melhor oferta, além de 
gráficos contendo diversos indicadores de desempenho que 
afetam seu ranking geral.

Praia Bonita Resort (RN) fecha parceria e 
lança “Spa no Paraíso”

O Praia Bonita resort & Conventions, localizado na 
praia de Camurupim, a 30km de Natal (RN), fechou uma 
parceria com o Vânia Rocha Complexo Bem Estar e está 
lançando o “Spa no Paraíso”. O pacote completo inclui es-
tética, nutrição, coaching emocional, educação física, pales-

tras educativas, recreação e lazer. 
Fazem parte da estética, tratamentos corporais, faciais, 

mais limpeza de pele, peeling. No item nutrição, inclui 
confecção de cardápios de caráter anti-inflamatório, pre-
viamente testados, oficinas gourmet, refeições inclusas 
com restrição calórica com responsabilidade nutricional 
para dietas de 800 kcal, 100 kcal ou 1.200 kcal, além de pa-
lestras como ajudar o corpo a perder peso.

A Menthes, empresa do grupo  Educacional Augusto 
Cury, com uma equipe composta de psicólogos formados 
e capacitados na teoria da inteligência multifocal  criada 
pelo dr. Augusto Cury  irá ministrar palestras, meditação, 
dinâmicas, coaching emocional com temas sobre a quali-
dade de vida, como aprender a gerenciar a qualidade, an-
siedade versus alimentos. 

Outro parceiro será a Agility Sports  que contará 
com uma equipe de educadores físicos e vai promover 
avaliação física, treinamento funcional, dança, alonga-
mento, relaxamento, corrida e caminhada, hidroginásti-
ca e atividades recreativas.

11º Encontro Gerencial Hoteleiro 
da Região da Paulista destacou 
estratégias de vendas

Foi realizado no último dia 14 de outubro mais um 
Encontro Gerencial Hoteleiro da Região da Paulista 
e Jardins, no hotel Paulista Wall Street Suites, na 
Bela Vista. Com a presença de executivos de diver-
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sas redes e hotéis independentes da região, o evento 
contou com a participação de Luiz Daniel Guijarro, 
fundador da entidade Resorts Brasil e atual consultor 
hoteleiro. O objetivo do encontro é trocar idéias para 
que os profissionais entendam melhor o mercado e 
encontrem soluções para problemas em comum.

Com vasta experiência no setor hoteleiro, com passa-
gens pelas redes AccorHotels, Plaza, Bourbon, Blue Tree, 
entre outras, Luiz Daniel Guijarro deu foco ao setor de ven-
das em sua palestra. Ele apresentou alguns fatos impor-
tantes na história do turismo, como a fundação, ascensão 
e queda de companhias aéreas e formas de comercializa-
ção ao longo do tempo, destacando as principais mudan-
ças sob o ponto de vista comercial. “Em 1950, existiam 10 
hotéis em São Paulo, totalizando 683 UH’s. A venda era 
muito mais fácil e informal, e todos tinham acesso ao re-
servante. Já nos anos 2000, o total era de 410 hotéis e 42 mil 
apartamentos, obrigando a distribuição mudar e os vende-
dores se qualificarem, pois o acesso ao reservante está cada 
vez mais difícil”, explica o consultor.

Guijarro lembrou ainda que nas décadas de 1960, 1970 
e 1980 a formação do profissional de vendas era irrelevante, 
e seu reconhecimento era tido pelo número de visitas. “Ter 
critério para visita é cada vez mais importante. O vende-
dor é um custo para o hotel. Hoje tem que ter e conhecer de 
distribuição, políticas comerciais coerentes. Neste milênio, 
o relacionamento com gestores de viagens e/ou TMCs, 
além do nível de exigência mudaram”, afirma o executivo. 
Segundo ele, o profissional de vendas também interfere no 
plano de marketing e distribuição, e participa da confecção 
de orçamentos - o que antes não acontecia.

De acordo com o palestrante, é necessário defi-
nir o que, e quem é importante atender, estipulando 
prioridades e estratégias de distribuição adequadas. 
“Precisamos aproveitar oportunidades e fazer com que 
elas aconteçam; saber que quando aparecer cliente, você 
consegue ser fornecedor. O profissional de vendas deve 

ter a visão do todo, e principalmente visão de oferta e 
demanda, fazendo uma análise da contribuição que 
cada cliente deixa ao hotel”, disse.

Sobre o cenário atual, Guijarro apontou desaqueci-
mento do mercado, já que o País “não é mais a bola da vez, 
como há três anos”. Hoje, os clientes comparam preços 
em múltiplos canais e exigem um papel mais estratégico 
da equipe comercial. Mesmo com a recessão, o dólar 
alto acaba deixando o mercado brasileiro de turismo 
mais competitivo. “O ideal é conhecer profundamen-
te o cliente para argumentar. Ter capacidade e qua-
lificação constantes. Priorizar intermediários que de 
fato produzem e dar foco também nas Zonas Primárias”, 
explica o consultor sobre os processos de vendas.

O consultor falou ainda sobre a importância da orga-
nização de contratos, que devem ser estabelecidos com 
clientes, e não com intermediários e baseados em análi-
se de contribuição. “Ao contrário do que dizem, hotel 
é fornecedor, TMC é o intermediário. O setor de ven-
das deve buscar maior penetração em grandes contas 
e prover atendimento com horizontalidade. Atenção 
para a migração de produção corporativa para conso-
lidadores e OTAs e ter uma equipe capaz de atender 
multisegmentos, além de conhecimento de orçamen-
tos pelas equipes e capacidade na busca de resulta-
dos”, apontou Guijarro em sua apresentação.

Guijarro apresentou ainda alguns dados recentes de 
pesquisas sobre as mudanças nas necessidades e desejos 
dos hóspedes corporativos. Em 2012, por exemplo, os 
clientes priorizavam localização privilegiada, qualidade 
da cama, preço, ducha, qualidade de conexão, conexão 
gratuita e uma equipe cordial. Já em 2014, os hóspedes 
queriam qualidade na conexão, conexão gratuita, qualida-
de da cama, equipe cordial, localização privilegiada, ducha 
e preço - ambos por ordem de importância. 

A realidade atual, segundo o consultor, é de um mer-
cado pressionado por renegociações de contratos, clien-
tes tradicionais diminuindo a demanda e cada vez mais 
acesso  a ofertas multicanais e concorrência cada vez mais 
agressiva. “Grandes desafios podem ser grandes oportu-
nidades para nós”, finaliza Guijarro.

Para encerrar, Nelson Goes, Diretor de Marketing e 
Vendas da Feller Hotéis e organizador do encontro, afir-
mou que ainda há muito a ser feito para que os efeitos 
da crise e das novas ferramentas de hospedagem, como 
o Airbnb, não afetem negativamente o desempenho dos 
hotéis, principalmente os independentes. “Quero que (o 
encontro) seja uma maneira de nos adaptarmos com o que 
está acontecendo na hotelaria. Espero que os encon-

Marta Putini, Gerente Comercial do hotel Paulista 
Wall Street Suites, Luiz Daniel Guijarro e Nelson 

Góes, organizador do encontro
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tros sejam sempre úteis e produtivos, com troca de 
conhecimentos”, declarou.

Americanos foram os que mais 
gastaram em hospedagem no 
Brasil no 1º semestre

A Hoteis.com divulgou esta semana mais um 
levantamento HPI – Hotel Price Index, que apurou 
os gastos dos estrangeiros no Brasil no primeiro 
semestre deste ano. No ranking, os visitantes ame-
ricanos lideraram com um valor médio pago de 
R$ 442 por diária, 4% menor do que no primeiro 
semestre de 2014 (R$ 460). Em comparação com o 
mesmo período em 2014, a última edição do Hotel 
Price Index (HPI) da Hoteis.com mostrou que 24 
dos 29 países avaliados registraram um valor mé-
dio pago por diária menor, enquanto um se mante-
ve estável e quatro tiveram um aumento.

Os russos, líderes no primeiro semestre de 
2014, registraram uma redução de 34% nos gas-
tos de hospedagem, com uma média de R$ 313 
por diária, alcançando a 28ª posição. Entre os via-
jantes latino-americanos, se destacaram: México 
(R$ 407 de valor médio gasto em diárias, 7ª po-
sição), Chile (R$ 394, 10ª posição), Argentina (R$ 
392, 11ª posição), Colômbia (R$ 378, 14ª posição), 
Paraguai (R$ 373, 16ª posição), Uruguai (R$ 365, 
19ª posição) e Peru (R$ 342, 25ª posição).

A lista contou com a França em segundo lugar, 
com R$ 440 de valor médio pago por diárias em es-
tabelecimentos nacionais, um dos poucos grupos de 
viajantes que gastaram mais em hospedagem em re-
lação ao mesmo período de 2014, 7% a mais (R$ 409). 
Em terceiro apareceram os viajantes noruegueses, 
que gastaram R$ 422 em média por diária.

Além do Mundial, período em que os preços das 
diárias tiveram um aumento impulsionado pela 
demanda global, a desvalorização do real frente 
ao dólar norte-americano e outras moedas como a 
libra esterlina e o euro serviu para a queda dos pre-
ços pagos pelos viajantes estrangeiros. No caso dos 
russos, a desvalorização do rublo e as dificuldades 
financeiras recentes fizeram o preço pago despen-
car 34%, de R$ 473 para R$ 313 – líderes no ranking 
do primeiro semestre de 2014, agora aparecem em 
penúltimo entre os 29 países avaliados. Apenas 
Portugal ficou atrás, com R$ 311 de valor médio 
pago por diária. Para acessar o estudo completo, 

acesse: http://hpi.hotels.com/brazil-h12015/. 

Concierge do Villa Bella Hotel é 
escolhido Diretor da Les Clefs d’Or 
Brésil para o RS 

O Concierge Madison Saldanha, do Villa Bella 
Hotel Conceito de Gramado (RS), foi escolhido como 
Diretor da Les Clefs d’Or Brésil, associação brasilei-
ra dos concierges fora da região sudeste do País. A 
indicação foi realizada no encontro da entidade que 
ocorreu nos dias 5 e 6 de outubro, na Serra Gaúcha.

O encontro contou com a presença de 34 
Concierges dos principais hotéis do país. 
Atualmente, a Les Clefs d’Or Brésil conta com 53 
membros ativos, sendo seis no Rio Grande do Sul. 
O primeiro dia de atividades ocorreu em Bento 
Gonçalves, sendo voltada à cultura regional e eno-
gastronomia com visitas em propriedades vitiviní-
colas e pelo charmoso e Caminhos de Pedra.

De acordo com Madison, este é um desafio, vis-
to que a Les Clefs d’Or, Associação Brasileira dos 
Concierges de Grandes Hotéis, tem expandido nos 
últimos anos em número de membros e estados com 
participação. “Fico muito honrado em fazer parte 
desta prestigiada associação profissional existente 
em 45 países e nos cinco continentes, focada no servi-
ço de excelência e em altos padrões de exigências do 
mercado hoteleiro de luxo”, destaca o Concierge.

No segundo dia foram visitados pontos turís-

Madison Saldanha e Rodrigo Novaes
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ticos em Gramado e Canela e o parque de neve 
Snowland. No Hotel Casa da Montanha foi rea-
lizada a parte educacional, composta de palestra 
e workshops, a Assembleia Geral, na qual foram 
discutidos e apresentados resultados da associação 
profissional, as ações projetadas para o ano seguin-
te e as entregas das chaves de ouro, símbolo que re-
presenta e identifica os Concierges Les Clefs d’Or, 
aos aprovados para portá-las.

Mapie e Disque9 apresentam serviço 
de inteligência de mercado

A Mapie, consultoria especializada em Turismo, 
juntamente com sua plataforma de tendências online, 
o Disque9, acabam de incluir os C.I.M. - Combos de 
Inteligência de Mercado ao seu catálogo de serviços. 
Com estes novos pacotes, empresas poderão receber 
mensalmente uma análise de tendências de mercado 
e relatórios que avaliam sua atual reputação. 

A partir do monitoramento, ações são imple-
mentadas com base nos resultados, gerando ino-
vação, melhor imagem da marca e mais resultados 
para cada negócio. 

A partir de um valor fixo mensal (para contrato mí-
nimo de três meses), os pacotes são disponibilizados 
em três categorias: Standard, quando a empresa rece-

berá sua avaliação de reputação, relatórios de tendên-
cias, benchmarks e caderno de ideias para aplicação; 
Superior, que inclui os serviços da categoria Standard 
mais formação do multiplicador de tendências inter-
no e reunião mensal à distância ou presencial; e Luxo, 
também com os serviços do pacote Standard inclu-
sos mais formação do comitê de inovação, workshop 
anual de tendências e inovação e workshop bimestral 
de inovação com o comitê.

Caso a empresa prefira, pode-se customizar e 
adicionar outras atividades aos seus pacotes de in-
teligência, como: conceituação de novos produtos, 
serviços e campanhas, análise de questionários de 
hóspedes, curso único de inovação e tendências, 
pesquisa anual Mapie, matriz de inovação com 
provocações, Innovation Edition Phocuswright e 
booklet de tendências para o ano (retrofit e decora-
ção, tecnologia, alimentos & bebidas, novos servi-
ços, distribuição, marketing digital, extras).

A sócia-diretora da Mapie, Tricia Neves (Foto), 
explica que “por meio destes serviços exclusivos 
conseguiremos identificar as melhores soluções 
para as empresas do setor de Turismo. Com os 
C.I.M. poderemos aprofundar nosso entendimen-
to sobre o cliente e contribuir de forma assertiva, 
alinhada aos seus objetivos e conectadas com as 
principais tendências de consumo deste mercado, 
o que a Mapie estuda e entende profundamente”.

Sindha realiza 1º Fórum da 
Hospedagem e Alimentação em 
Porto Alegre (RS)

O Sindha - Sindicato da Hospedagem e 
Alimentação de Porto Alegre e Região reuniu na 
capital gaúcha grandes nomes da política, eco-
nomia e do setor no 1º Fórum da Hospedagem e 
Alimentação do Sindha. O encontro ocorreu no 
dia 9 de novembro – Dia do Restauranteiro e do 
Hoteleiro —, no Hotel Plaza. 

Nomes como a Chef Helena Rizzo, do restauran-
te Maní, de São Paulo, e do empresário Guilherme 
Paulus, da CVC, marcaram presença para debater o 
tema “Desafios para um crescimento sustentável”. 

O objetivo é fomentar o desenvolvimento do se-
tor, apresentar tendências e experiências de suces-
so, novos modelos de gestão e serviços, fortalecer 
relações e gerar negócios. “Queremos contribuir 
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para a integração entre o setor de hospedagem e 
alimentação e empresários do varejo em geral, em 
uma discussão de temas essenciais ao desenvolvi-
mento de ambos. Em meio a esse cenário de crise, a 
ideia é propor ideias novas, oxigenar o mercado e 
apresentar soluções para o crescimento de todos,” 
diz o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky so-
bre a proposta do evento.

Foram três painéis divididos pelos temas: Cenário 
Político e Econômico Brasileiro; Criatividade e 
Inovação para o setor de alimentação; O futuro do 
setor de Hospedagem e Alimentação. Além disso, se-
rão apresentados os cases de sucesso do Croasonho, 
Japesca e Via Imperatore; e a Chef Helena Rizzo fez 
uma demonstração de como usar a criatividade e a 
inovação nos pratos e nos negócios.

W´Inn Corporate Alven Hotel (SC) 
lança novidade em qualificação

No comando do W’Inn Alven Hotel, em 
Joinville (SC), a W’Inn Hotels vem fazendo me-
lhorias e inovações. O Hotel na catarinense aca-
ba de criar um programa de qualificação interna 
que será implantado em toda a rede. 

Tharles Balen, Diretor de Operações e 
Desenvolvimento, declarou que “para ter um servi-
ço de qualidade, precisamos ensinar da nossa ma-
neira e por isso criamos o W’inn Qualifica. Nossa 
primeira qualificação acontece a partir do dia 20 
de outubro no departamento de governança”. 

Segundo ele, a demanda de mercado é tão gran-
de e às vezes tão carente de bons profissionais que 
a empresa decidiu criar seu padrão de qualidade. 
“São pequenas ações que acreditamos que mudam 
a estada e fidelizam nosso cliente”, avalia Tharles.

A W´Inn Hotels é uma empresa nova que, além 
do Alven  Hotel, possui o Vilis Hotel em Cambé (PR) 
ainda em construção. “Vale lembrar que a W´Inn 
Hotels tem pouco tempo de vida e possui a expertise 
hoteleira necessária para administrar os empreendi-
mentos com a maior excelência de mercado e por isso 
temos uma grande expectativa em expansão para 
2015 e 2016, onde acreditamos chegar ao final de 2016 
com várias opções no nosso portfólio, com foco na re-
gião Sul”, completa Tharles Balen.

Hotel JP lança selo 
Resort Amigo do Bebê”

O Hotel JP, localizado na cidade de Ribeirão Preto 
(SP), lançou recentemente o selo “Resort Amigo do 
Bebê”, o qual demonstra sua preocupação com as 
famílias que viajam com bebês, preparando-se para 
receber os pequenos com serviços diferenciais.

De acordo com Luciana Marotta Guimarães, Gerente 
comercial do empreendimento, “Ao sabermos da difi-
culdade que as famílias com crianças pequenas têm em 
viajar, providenciamos algumas adaptações estruturais 
e organizacionais que garantem o conforto da família 
inteira. O resultado é que as famílias que se hospedam 
com bebês contam com: enxoval de cama e banho com-
pletos, bercinho e banheirinha especiais, amenites pró-
prios, duas copas exclusivas para preparo de refeições, 
além da opção de sopinhas e saladas de frutas prepara-
das especialmente pelos nossos chefs”, afirmou.
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Celebration Resort (SP) receberá 
1ª Convenção da Aviesp

O Celebration Resort (Foto), localizado em 
Olímpia, a 437 quilômetros da capital paulista, irá 
sediar entre os dias 29 de novembro e 1° de dezem-
bro, a 1ª Convenção da Aviesp – Associação das 
Agências de Viagens Independentes do Interior 
do Estado de São Paulo. A parceria para a reali-
zação do evento foi firmada durante a realização 
da 43ª ABAV – Expo Internacional de Turismo, e 
foi celebrada entre Manoel Carlos Cardoso, diretor 
de Operações, Entretenimento e Hospitalidade do 
Grupo Ferrasa, que administra o resort, e o presi-
dente da Aviesp, Marcelo Matera.

A convenção, que irá discutir sobre o mercado 
e os desafios do setor, espera receber mais de 90 

diretores de agências. Na ocasião, será realizada a 
eleição da nova diretoria da Aviesp para o triênio 
2016/2018. “Sediar um evento como este é impor-
tante para o Celebration, já que em apenas três me-
ses em operação consegue comportar uma conven-
ção de tamanho destaque no Estado de São Paulo. 
Isso denota credibilidade e capacidade de atuar 
com profissionalismo”, destaca Manoel Carlos.

ABIH-SC lança revista interativa em 
comemoração aos seus 50 anos

A ABIH-SC – Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis de Santa Catarina, entidade que está sen-
do comandada atualmente por Samuel Koch (Foto), 
está celebrando 50 anos de atividades neste ano. 
Para comemorar a data, a entidade lançou no dia 
11 de novembro uma publicação interativa com de-
poimentos de alguns ex-presidentes da associação. 
A publicação “ABIH-SC: Meio século impulsio-
nando o turismo e o comércio de Santa Catarina”, 
reúne o trabalho, a hospitalidade e a arte em bem 
receber, que tornaram o Dr. João Moura Neto, 
proprietário do empreendimento Marinas Palace, 
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em Canasvieiras, um dos mais condecorados e 
homenageados dos ex-presidentes da entidade. 
Medalhas, troféus, flâmulas, diplomas, todos re-
cebidos em diversos países, entre eles, Alemanha, 
Itália e Cuba. Ele é também o ex-presidente que 
permaneceu mais tempo, de forma ininterrupta, à 
frente da entidade, há nove anos.

De acordo com Vânia Monteiro, responsável 
pelo projeto e pesquisa da obra, equipe foi até o 
Marinas Palace pois seria impossível levar para 
qualquer outro lugar tanto material. “Um privilégio 
para os hóspedes e visitantes que podem apreciar 
tudo nas salas localizadas na área social do hotel. 
Escrever essa obra não foi uma tarefa fácil, a difi-
culdade não é ter assunto, ao contrário, é resumir 
as inúmeras ações que cada diretoria fez durante 
sua gestão. Um livro é pouco!”, concluiu.

InterCity conquista prêmio de RH
A rede hoteleira InterCity foi uma das vence-

doras do Top Ser Humano, premiação promovida 
pela ABRH – Associação Brasileira de Recursos 

Humanos do Rio Grande do Sul. A conquista foi 
alcançada devido as ações de recursos humanos da 
rede, como a pesquisa realizada pela empresa com 
os seus 1.400 colaboradores realizada frequente-
mente. A noite de premiação do Top Ser Humano 
será realizada no dia 7 de outubro no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre.

Desde 2007, a rede hoteleira procura saber o que 
pensam seus funcionários e logo após colher os da-
dos, criar planos de ação para seus colaboradores. 
O uso da pesquisa de clima como ferramenta estra-
tégica fez com que a rede melhorasse processos e 
valorizasse boas iniciativas. A empresa já venceu a 
premiação em 2009 e 2013 e agora conquista o tri-
campeonato. “Vencer esta premiação significa ter o 
nosso processo de gestão de pessoas reconhecido 
e validado externamente como uma boa prática, o 
que é um orgulho para a Intercity”, afirma Juliana 
Laitano, Coordenadora de RH da empresa.

Sauípe Premium recebe prêmio 
Gold Crown Resort 2016

O Sauípe Premium, hotel exclusivo do resort 
Costa do Sauípe localizado no estado da Bahia, foi 
contemplado recentemente com o Crown Resort 
2016, da RCI Resorts Condominiuns International. 
O prêmio é resultado da avaliação positiva dos só-
cios (hóspedes) que realizaram intercâmbio de fé-
rias e avaliaram os benefícios e serviços oferecidos 
pelo hotel, que teve como destaque o compromisso 
com a qualidade de suas instalações.

De acordo com Marco Antunes, diretor do Costa 
do Sauípe Vacation Club, “Este prêmio em uma ca-
tegoria tão importante como a Gold Crown reflete o 
excelente trabalho que vem sendo desenvolvido na 
Costa do Sauípe, sempre com o objetivo de ofere-
cer uma experiência única de viagem para o nosso 
visitante. Temos certeza que esse reconhecimento 
fortalecerá ainda mais nossa posição no mercado, 
e, entre os inúmeros destinos proporcionados pela 
parceria com a RCI”, afirmou. 

RCI promove alterações em sua 
estrutura organizacional

A RCI - Resort Condominiums International 
anunciou as recentes alterações organizacionais 
realizadas em seu escritório brasileiro e que já es-

FERNANDA DAVOGLIO
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tão efetivas. Armando Ramirez, (foto) que ante-
riormente ocupava o cargo de Gerente Júnior de 
Novos Negócios, foi promovido a Gerente Sênior 
de Novos Negócios, por seu excelente desempenho 
no mercado brasileiro, ao estreitar o relacionamen-
to da empresa com os clientes e criar novas opor-
tunidades.

A área de Novos Negócios, por sua vez, tam-
bém se aprimora com a visão de um jovem execu-
tivo que, por já conhecer a empresa, irá aproveitar 
as tendências do mercado para colocar em prática 
ideias que renovarão o ambiente de atuação da RCI 
no Brasil. Assume o cargo de Executivo de Novos 
Negócios o colaborador Marcos Ravagnani, que já 
atuava como executivo de contas. As atribuições 
de Marcos, que passa a se reportar a Armando 
Ramirez, incluem a prospecção de novos empreen-
dimentos a serem afiliados à RCI e a negociação de 
novos produtos pelos empreendimentos afiliados. 

A área de SAD - Serviço de Empreendimentos 
Afiliados da RCI (ou Servicio a Desarollos), está 
sob o comando de Fabiana Leite, que gerencia o 
departamento e lidera os seguintes colaboradores: 
Susane Roma, Felipe Frade e Anna Karla Azevedo 
e Elaine Moretti. O foco do SAD é manter o rela-
cionamento com as contas ao exercer papel fun-
damental na gestão e comunicação com os líderes, 
equipes de salas de vendas e pós-venda (relaciona-
mento com o cliente). Além disso, o departamen-
to é responsável pelos treinamentos inovadores, 
acompanhamento das contas para os setores de 

vendas e pós-vendas com visitas programadas ao 
longo do ano nas mais de 60 salas de vendas ativas 
no território brasileiro. 

Felipe Frade acaba de ser contratado para atu-
ar como Executivo de Contas. O profissional, que 
já trabalhou na agência Web Jump, irá reportar-se 
à Fabiana Leite e seu principal desafio é o atendi-
mento de contas dos empreendimentos afiliados à 
RCI no Brasil. “O crescimento dos negócios impul-
sionou as alterações da equipe de forma a apresen-
tar o máximo do desempenho de cada colabora-
dor”, explica Maria Carolina Pinheiro, diretora da 
RCI Brasil.

Grupo Privé aposta 
no público regional

A rede Hotéis Privé registrou um crescimento 
de 11% no primeiro semestre desse ano em com-
paração com o ano passado. Os números superam 
a expectativa de mercado, onde cada dia as ven-
das tem caído para diversas áreas. De acordo com 
levantamento do Instituto de Pesquisas, Estudos e 
Capacitação em Turismo (Ipeturis), 82,1% das em-
presas do agenciamento de turismo do Brasil regis-
traram queda nas vendas este ano.  Mais de 71% 
apontaram queda superior a 20% para vendas di-
recionadas a pessoas físicas e as viagens nacionais 
apresentaram retração média de 27%.

Na visão de Marco Ribeiro, diretor comercial da 
rede, alguns empreendimentos avançaram na con-
tramão ao apostarem seus esforços de vendas no 
público regional. “Todos os hóspedes têm entrada 
livre nos três parques aquáticos do grupo. Além 
disso, duas crianças de até 12 anos têm hospeda-
gem gratuita se estiverem no mesmo apartamento 
dos pais”, afirmou.

De acordo com Ribeiro, os hóspedes do grupo 
geralmente se deslocam de carro em um raio de até 
500 quilômetros ou pegam um ônibus de turismo 
até o destino para permanecer em torno de dois 
ou três dias. Hóspedes das regiões como Brasília, 
Triângulo Mineiro, Goiânia e Ribeirão Preto foram 
determinantes para que a rede registrasse um cres-
cimento de 15% no faturamento em 2014, aumen-
tando em quase 10% o total de pernoites. “No ano 
passado, o turista rodoviário respondeu por 65% 
da nossa hospedagem contra 35% dos visitantes 
que se deslocaram via aérea”, reforça o executivo. 
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Outro fator de alavancagem do movimento foi o 
lançamento do passaporte Vem com Tudo, que 
permite aos visitantes acessar os três parques aquá-
ticos do grupo com um só ingresso. “A proposta 
é reforçar não só a presença do público regional, 
como também o fluxo de day user’s”, conclui.

Best Western lança nova logomarca
A rede hoteleira Best Western Hotels & 

Resorts lançou recentemente sua nova logo-
marca, que foi completamente reformulada e 
redesenhada, transmitindo todas as propostas 
da rede. A marca foi apresentada na Convenção 
Anual da Cadeia, realizada no Havai.

A marca foi apresentada por David Kong, 
Presidente e Diretor Geral da Best Western, e, se-
gundo ele, “é formada por novos logotipos, total-
mente diferentes, que demonstram os fantásticos 

produtos e ofertas atuais da Cadeia”. Estas novida-
des incluem a nova denominação da Best Western 
International que passa a chamar-se Best Western 
Hotels & Resorts, com o objetivo de transmitir me-
lhor a qualidade e variedade da sua oferta de mais 
de 4.100 estabelecimentos em cerca de 100 países.

O logo será utilizado para identificar a marca 
principal e suas outras sete marcas distintas: Best 
Western, Best Western Plus, Best Western Plus 
Executive Residency®, Best Western Premier®, 
Vībsm, BW Premier Collection® y GLō, esta úl-
tima como nova marca de hotéis de categoria 
média, em fase de construção. As abreviaturas 
da marca, BW, têm um lugar destacado na nova 
imagem e serão utilizadas em todos os canais de 
comunicação especialmente nos meios digitais 
onde o espaço para o nome é limitado.

De acordo com Kong: “Durante mais de duas 
décadas, a Best Western teve um logotipo familiar, 
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reconhecível e visível. Mas após os nossos investi-
mentos ao longo dos últimos dez anos nesta marca 
com uma antiguidade de 69 anos, temos de sensibi-
lizar os consumidores para os consciencializar 
das interessantes melhorias que realizamos”.

Número de temporários na 
hotelaria deverá crescer 15%

O número de funcionários temporários para a alta 
temporada de verão na hotelaria deverá aumentar 
15% em comparação com o ano passado. A estima-
tiva foi revelada pela ABIH Nacional – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis no final do mês de 
setembro, onde o aumento deve se equiparar ao valor 
obtido no mesmo período de 2014.

De acordo com o presidente da entidade, 
Nérleo Caus, o valor é positivo ao se comparar 
com outros setores da economia, como o vare-
jo, que prevêem uma retração nas contratações 
temporárias, em virtude da crise econômica. 
“Neste momento de instabilidade e diante do 
cenário atual, manter o mesmo percentual de 
crescimento no quadro de funcionários de 2014 
já é um fato positivo e para se comemorar. É 
uma demonstração de que a hotelaria está re-
agindo rapidamente e fazendo sua parte na 
geração de emprego e renda. Falamos de um 
país com dimensões continentais. É claro que 
os balneários e os destinos de sol e praia são 
responsáveis por um incremento maior na mão 
de obra no período de verão. Já, os destinos 
de negócios, como São Paulo, que representa 
o maior parque hoteleiro do País, tradicional-
mente reduzem seu efetivo em virtude das fé-
rias”, analisa Caus.

HI Hostel Brasil promoveu16º 
Encontro de Proprietários

A HI Hostel Brasil realizou entre os dias 18 e 
21 de outubro, na cidade de Florianópolis (SC), 
o 16º Encontro de Proprietários. O evento reu-
niu integrantes de diferentes países da Hostelling 
International e teve o objetivo de propor a troca de 
experiências entre palestrantes e público.

No dia 20 de outubro, houve um painel com re-
presentantes da HI Uruguai e da HI Argentina, que 
debateram com os participantes do evento. O pai-
nel abordou o crescimento do interesse pelo Brasil 
por parte dos argentinos e uruguaios com o novo 
câmbio, e como os hostels do Brasil poderão se be-
neficiar com isso. O segundo painel abordou sobre 
a nova visão da Hostelling International e quais são 
as metas internacionais da rede até o ano de 2018.

Hotel Saint Andrews é escolhido 
como o Melhor Hotel Boutique 
Romântico do Brasil

O Hotel Saint Andrews Gramado, localizado no 
estado do Rio Grande do Sul, foi contemplado pelo 
terceiro ano consecutivo pelo prêmio World Travel 
Awards, considerado o Oscar do turismo mundial. 
Nesta edição, realizada em Bogotá, na Colômbia, 
o empreendimento venceu na categoria Melhor 
Hotel Boutique Romântico do Brasil.

Nas edições anteriores, o hotel foi contemplado 
com o prêmio de Melhor Hotel Boutique do Brasil. 
Este ano, o empreendimento comemora o tricam-
peonato numa nova categoria. A cerimônia de pre-
miação, contou também com prêmios para outros 
hotéis no Brasil, em categorias diversas. Na ocasião, 
o Saint Andrews foi representado pelo gerente ge-
ral da unidade, Umberto Beltramea, que recebeu o 
prêmio em nome de toda a equipe do hotel e da 
rede GJP Hotels & Resorts.

Confira os premiados no Brasil:
Melhor Hotel Boutique Romântico do Brasil - 

Saint Andrews - Gramado (RS)
Melhor Hotel Boutique - Hotel Unique - São 
Paulo (SP)
Melhor Hotel de Negócios Hilton Morumbi - 
São Paulo (SP)
Melhor Hotel - Copacabana Palace - Rio de Janeiro (RJ)
Melhor Suíte de Hotel - Suíte Presidencial Tivoli 
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Mofarrej - São Paulo (SP)
Melhor Resort de Praia - Dom Pedro Laguna 
- Aquiraz (CE)
Melhor Resort com Spa – Casa Grande Hotel Resort 
& Spa - Guarujá (SP)

La Torre Resort (BA) abre loja boutique
O La Torre Resort, localizado na praia do Mutá, em 

Porto Seguro (BA), inaugurou no mês de outubro uma 
loja boutique de moda praia, onde são comercializados 
biquínis, maiôs, sungas, bermudas, saídas de praia, ca-
misetas, bonés, entre outros produtos de marcas de grife. 
De acordo com a gerente comercial do empreendimen-
to, Renata Righi, “Suprir as necessidades do cliente em 
sua vontade de consumo foi um dos nossos objetivos 
na formulação da butique e na escolha das marcas. Tem 
tido um movimento até acima do esperado e a proposta 
é oferecer uma experiência diferenciada um entreteni-
mento e um passeio a mais dentro do La Torre”.

O local também é onde o hóspede recebe os prê-
mios do programa fidelidade La Torre e já foi criada 
uma conta no instagram para interagir antes mesmo 
da chegada no resort. A nova loja funciona, ao lado 
da piscina principal, todos os dias das 9h00 às 22h00.
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Mabu Thermas Grand Resort 
recebeu honraria “Excellence in 
Service 2016”

O Mabu Thermas Grand Resort, localizado em 
Foz do Iguaçu (PR), recebeu recentemente da RCI 
– Resorts Condominuim International a honraria 
“Excellence in Service 2016”. Esse reconhecimento 
é resultado de avaliações de sócios do programa 
de férias – oferecido pelo resort em parceria com a 
RCI, nas quais os clientes apontam a qualidade dos 
serviços prestados pelo Mabu Thermas ao longo de 
2015.

Dentre os quesitos avaliados pelos os sócios 
estão: check in/out, hospitalidade, manutenção e 
limpeza do empreendimento e unidades, entre ou-
tros. A RCI avalia anualmente os empreendimen-
tos afiliados, com o objetivo de assegurar que os as-
sociados desfrutem de experiências de qualidade.

De acordo com Wellington Estruquel, dire-
tor executivo da rede Mabu Hotéis & Resorts, 
“Dedicamo-nos, diariamente, para oferecer aos 
nossos hóspedes uma experiência única. Esse re-
conhecimento é motivo de orgulho, pois sabemos 
que nosso empenho envolve todos os colabora-
dores e tem alcançado os patamares que objetiva-
mos”, afirmou.

Para Maria Carolina Pinheiro, Diretora geral da 
RCI no Brasil, “A entrega desse importante prê-
mio ao Mabu Thermas Grand Resort comprova o 
esforço empreendido por todos os envolvidos no 
projeto e responsáveis pelo crescimento do modelo 

de negócios da rede, que tem sido apontado pelos 
associados como referência, conforme demonstram 
as análises feitas nos questionários respondidos 
pelos associados que estiveram recentemente no 
empreendimento”.

Hotel Tivoli São Paulo Mofarrej 
apresenta exposição de arte japonesa 
em seu lobby

O hotel Tivoli São Paulo Mofarrej apresenta em seu 
lobby até o dia 18 de novembro uma exposição de arte de-
nominada Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo 
Velho Ukiyo-e. A mostra aberta ao público em geral é 
realizada pela Fundação Adachi Hanga, organizada pelo 
Atelier de Arte Yutaka Toyota, produzida por Adriana 
Rede e tem a curadoria de Jacob Klintowitz. Reúne obras de 
30 artistas japoneses e 10 brasileiros e faz parte das festivi-
dades oficiais em homenagem aos 120 anos do Tratado de 
Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. 
Apresenta xilogravuras contemporâneas que utilizam as 
técnicas Ukiyo-e e Adachi. Esta técnica constitui em talhar 
na madeira de cerejeira o desenho para depois passar para 
o papel de fibra de arroz, utilizando tinta a base de água.

Para Jacob Klintowitz esta técnica influenciou a for-
mação da arte moderna e inspirou muitos artistas do im-
pressionismo, como Claude Monet, o mais célebre entre os 
pintores impressionistas. “Este projeto foi um desafio para 
reunir tantos artistas consagrados e uma ocasião de comu-
nhão com o público. A arte exposta retrata o cotidiano e 
mensura a ideia do universo em movimento. A técnica 
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utilizada é de altíssimo nível e um reflexo da cultura con-
temporânea”, avalia Klintowitz. 

Segundo ele, a mostra pode ser dividida em três 
fases. A primeira é um conjunto de gravuras do 
Período Edo, antigo nome de Tóquio, criadas entre 
1603 e 1867. A segunda é um panorama da arte com 
dez gravuras de dez artistas brasileiros impressas 
segundo a metodologia clássica. Já a terceira parte 
é um panorama da atual arte japonesa, atenta ao 
circunstancial e, ao mesmo tempo, impregnada da 
sua tradição filosófica.

O Diretor de vendas e marketing do Tivoli no Brasil, 
Cristian Bernardi, se mostra muito satisfeito de receber 
no lobby do hotel uma exposição com tanta história e 
tradição, pois algumas destas gravuras possuem 300 
anos de criação. “Esta é uma grande oportunidade de 
trazer a arte até o lobby do hotel para se interagir com os 
hóspedes, muitos dos quais, executivos japoneses que 
se hospedam conosco. Com isto, criamos muito empa-
tia com nossos clientes”, avalia Bernardi.

Entre as obras expostas, estão a de artistas brasilei-
ros e nipo-brasileiros como: Yutaka Toyota, Ken’ichi 
Kaneko, Kazuo Wakabayashi, Antonio Henrique 
Amaral, Claudio Tozzi, Gilberto Salvador, Fang, 
Antonio Dias, Flávio-Shiró e Sérgio Lucena.

Royal Palm Hall que será aberto em 
2018 abre agenda comercial

O Royal Palm Hall, investimento do grupo Royal 
Palm Hotels & Resorts na cidade de Campinas (SP) que 
está sendo incorporado e construido pela Odebrecht 
Realizações Imobiliárias e previsão de inauguração 
em 2018, já está com a agenda aberta para reservas 
de eventos. O empreendimento será um dos maiores 
complexos empresariais do Brasil, além do grandioso 
centro de convenções e exposições, há ainda dois ho-
téis de diferentes categorias, Mall com gastronomia e 
conveniência, além de escritórios e salas corporativas. 
“O mercado de feiras trabalha com uma antecedência 
de no mínimo três anos para planejar um evento”, re-
vela César Nunes, Diretor comercial do Royal Palm 
Hotels & Resorts.

Segundo ele, já existe negociações comerciais para 
atrair três eventos até 2018 para o Royal Palm Hall, 
assim como um grande evento na área média em 
2020. “Por isto, estamos abrindo oficialmente nossas 
vendas para atender as necessidades do mercado e 
no próximo ano começamos a participar de feiras 
internacionais apresentando nossas novas soluções 
para sediar grandes eventos. Com isto, estamos con-
victos de que deve aumentar de forma considerável 



34

Mercado

nov/2015

os fechamentos comerciais”, avalia Nunes.
A terraplanagem e fundação do terreno já termi-

nou.  “Em breve começa a montagem dos pré mol-
dados que erguerão a estrutura, num trabalho que 
hoje envolve 230 funcionários. Vamos utilizar méto-
dos e sistemas construtivos modernos para agilizar 
a obra, para reduzir custos, maximizar a qualidade 
e cumprir o cronograma previsto”, assegura Cláudio 
Zafiro, Diretor da Odebrecht Realizações Imobiliárias, 
que aparece na foto acima ao lado de Antônio Dias, 
Diretor executivo do Royal Palm Hotels & Resorts.

Segundo ele, o mercado aguardava um complexo 

que reunisse todas as necessidades de eventos, com 
centro de convenções de porte, hotéis de diferentes 
categorias e ampla oferta de alimentação. Tudo com 
uma oferta de serviços de qualidade e centralizados 
em um único operador. ”O projeto começou a ser pla-
nejado há cerca de cinco anos atrás  está muito ligado 
ao know how que adquirimos em sediar grandes even-
tos. O Royal Palm Hall (Perspectiva abaixo de como 
será quando estiver concluído) terá o maior ballroom 
do País, não por acaso batizado de Salão Monumental, 
que ocupará uma área de 4.500 m2. Em montagem 
de auditório, ele comportará confortavelmente 5.000 
pessoas. Já no almoço ou jantar, 3.500 pessoas pode-
rão ser servidas simultaneamente, com infraestrutura 
de cozinha compatível para atender este contingente. 
O Complexo atenderá todas as necessidades de um 
grande evento com uma ampla oferta de serviços, in-
cluindo alimentação e hospedagem numa área de 44 
mil m2 de área construída. Contará com 51 espaços 
de eventos totalizando 13,500 m2 de salas e foyers. 
Estamos convictos do sucesso deste complexo que 
tem previsão de atingir a maturidade em apenas cin-
co anos de atividades”, concluiu Dias.
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A Bristol Hotels, que jun-
to com a Plaza Inn Hotéis 
formam a Allia Hotels, 

inaugurou recentemente o Bristol 
Easy Hotel – Reta da Penha, em Vi-
tória (ES). Este é o primeiro hotel da 
bandeira supereconômica da rede a 
ser aberto no Brasil e dá início a uma 
série de inaugurações de mais de 30 
hotéis dessa categoria – em projeto e 
em construção – que estarão operando 
até o fi nal de 2018 em vários estados 
do País. O empreendimento tem 153 
apartamentos que tiveram decoração 
inteligente para proporcionar confor-
to e excelente hospedagem dentro do 
padrão econômico.

Sua construção foi realizada pela 
Tempo Engenharia, construtora capi-
xaba, parceira e investidora da Bristol 
também em vários outros hotéis em 
construção no Espírito Santo e na cidade 
do Rio de Janeiro. E justamente a capital 
fl uminense é quem receberá a segunda 
unidade do Bristol Easy, que está sendo 
implantado no bairro da Lapa e com 
previsão de entrada em operação no fi -
nal deste mês de novembro.

As melhores técnicas de engenharia 
e materiais foram utilizadas no Easy 
Reta da Penha, fazendo do hotel uma 
opção de hospedagem econômica de 
qualidade. A localização é um dos di-
ferenciais deste empreendimento que 
foi implantado numa das principais 

 abre sua primeira unidade 
com bandeira supereconô-

mica em Vitória (ES)

A localização é um dos 

diferenciais do empreendimento

O Bristol Easy Hotel – 
Reta da Penha dá início a 
uma série de mais de 30 
empreendimentos dessa 
bandeira que entram em 
operação no Brasil até o 
final de 2018
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avenidas da capital capixaba, próximo da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo, a menos de 5 km 
do aeroporto e com fácil acesso aos principais pon-
tos turísticos e comerciais de Vitória.

Sua estrutura operacional e de serviços 
atendem de forma bem completa às exigên-
cias do executivo moderno, com um preço 
bem competitivo de diárias. Este é um hotel 
de categoria supereconômica, com estrutu-
ra dinâmica e moderna, ideal para estadias 
curtas em que os hóspedes procuram apar-
tamentos completos e confortáveis, agilidade 
nos serviços e excelente custo benefício.

O hotel dispõe de nove unidades adaptadas para 
portadores de necessidades especiais e todos os 
apartamentos contam com uma boa infraestrutu-
ra de serviços e isto inclui internet wi-fi, bancada 
de trabalho, ar-condicionado split, TV a cabo com 
uma variada opção de canais a cabo, cofre e fecha-
dura eletrônica, frigobar, sprinkler e detectores de 
alarme contra incêndio.

Completa a infraestrura do hotel um restau-
rante/coffee shop, business center, lavanderia, 
estacionamento e três salas amplas  de eventos 
na cobertura.  Reservas: 0800 283 9988 - www.
alliahotels.com.br 

Na recepção já se nota a preocupação com o conforto do hóspede
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Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura de conforto aos hóspedes

O restaurante / coffe shop é bem montado Na cobertura estão três salas de eventos
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Perspectiva da fachada do empreendimento que está entrando em operação neste mês de novembro em Boa Vista (RO)

inicia operações
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O empreendimento recebeu 
R$ 20 milhões em investimentos de 
recursos próprios e foi implantado 
ao lado do Pátio Roraima Shopping, 
maior centro de compras da cidade

Seguindo o plano de expansão de levar a marca Zii 
aos rincões do crescimento no Brasil e ter até o final de 
2016 vinte unidades no país, a doispontozero Hotéis 
está colocando em operação neste mês de novembro o 
Zii Hotel Boa Vista, na capital de Roraima.  A unidade 
recebeu R$ 20 milhões em investimentos de recursos 
próprios, gerando 150 empregos na região durante a 
construção e aproximadamente 22 empregos diretos e 
40 indiretos após a inauguração. O empreendimento 
possui localização privilegiada, ao lado do Pátio Rorai-
ma Shopping, maior centro de compras da cidade - no 
vetor de crescimento da cidade, na Rodovia 174, com 
saída para a Venezuela. O hotel é uma das melhores op-
ções de hospedagem para a cidade que possui aproxi-
madamente 315 mil habitantes. Banhada pelas águas do 
Rio Branco, a capital do estado de Roraima detém 73,1% 
do PIB do estado e atrai milhões de turistas em busca de 
aventuras naturais, como o Monte Roraima.

O Zii Hotel Boa Vista ocupa 4.100 m² de área 
construída, com térreo mais sete pavimentos e 106 
apartamentos, com tamanho médio de 22m², além 
de quartos especialmente projetados para hóspe-
des portadores de necessidades especiais.

De acordo com Julio Gavinho, Diretor-Presidente da 
Júlio Gavinho: “Construir um hotel sustentável sai 

mais barato do que um hotel convencional”
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rede doispontozero Hotéis, detentora da marca Arco 
Hotel e criadora da marca Zii Hotel, o grande desafio 
deste empreendimento foi desmitificar fatos. “Um hotel 
sustentável seria mais caro que um hotel convencional. 
Isto não é verdade, se for implantado desde o início. 
Tivemos uma grande preocupação com os itens de se-
gurança, pois todas as grandes empresas nacionais e 
multinacionais exigem não só a documentação padrão 
de vigilância sanitária e bombeiros como, em muitos 
casos, fazem visitas de aprovação do hotel como seu 
fornecedor. É neste momento que materiais anti-cha-
mas, sprinklers e duas escadas contam a favor. Ambos 
os  itens pareceram impeditivos financeiros no início e, 
com o passar da obra, tornaram-se vantagens competi-
tivas para o Zii Hotel”, destaca Gavinho.

Conceitos sustentáveis
Outra grande preocupação que ele teve ao implantar o 

Zii foi com relação a redução do consumo de água e ener-
gia. Segundo o executivo, a iluminação do Zii Hotel Boa 
Vista, toda em LED, consumirá 30% do total de energia que 
seria consumido por um hotel do mesmo padrão. “Além 
disso, a unidade, assim como todas as demais da rede Zii, 
contará com sistema de aquecimento solar e reciclagem 
de resíduos, além de gerador próprio para economia de 
energia em horário de pico”, destaca Gavinho.

Segundo ele, o público alvo da marca Zii é compos-
to principalmente de jovens executivos em viagens de 
negócios, que priorizam conforto, praticidade, agi-
lidade e serviços digitais eficientes durante sua 
estadia. “Por isso, oferecemos empreendimentos 
com diárias competitivas, serviços de padrão inter-
nacional e arquitetura moderna”, afirma. 

E basta chegar ao lobby do hotel para o hóspede 
perceber que se trata de um produto diferenciado para 
atender os anseios, a começar pelos espaços públicos e 
privados. O check-in e check-out podem ser realizados 
de maneira online, por meio de aplicativo para sistemas 
operacionais Android e IOS. 

E a internet é parte importante até mesmo na de-
coração do lobby, onde existe uma bancada para os 
executivos se sentarem e com seus equipamentos 
acessarem confortavelmente a web num local bem 
iluminado. Ainda no lobby, existe um espaço para o 
hóspede se desconectar do mundo real através de di-
versos jogos para dar um play e se concentrar apenas 
no videogame, além de ter acesso a vários televiso-
res espalhados pelo espaço. Esta tecnologia, aliada a 
internet, possibilita que o hóspede realize apenas o 
primeiro check-in. Os dados ficam armazenados e na 
próxima estadia, basta fazer o check-in online, o que 
assegura grande comodidade e economia de tempo.

No lobby já se percebe o conceito diferenciado de hospedagem proporcionado pela bandeira Zii
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O gerenciamento dinâmico da internet implantada 
pela empresa Vega I.T é uma solução robusta e con-
fiável que proporciona uma conexão rápida, segura e 
estável para garantir o controle de acesso. Este serviço, 
permite ainda o balanceamento e redundância de links 
e inclui suporte técnico ilimitado 24/7, monitoramento 
24 horas e integração com sistemas e redes wi-fi.

Conforto e comodidade
Os apartamentos de 22m² são muito confortáveis e 

possuem uma decoração em tons claros para aumen-
tar ainda mais a sensação de conforto dos hóspedes 
que podem contar com: cabideiro com espaço para 
acomodar adequadamente as roupas de pelo menos 
três dias de viagem, TV LED de última geração, com 
ampla opção de canais de TV à cabo, dockstation,  en-
xoval de cama da marca Abdouni e de banho da Do-
hler, ar-condicionado split, amenities com o alto pa-
drão de qualidade Harus, secador de cabelos, cofre, 
fechadura eletrônica e economizadores de energia, 
cortinas, almofadas de cama e peseiras fabricadas 

pela VAG Confecções. No frigobar estão quatro 
copos d’água, que são oferecidos como corte-
sia diária para os hóspedes. No apartamento não 
existe bancada de trabalho, mas uma poltrona e uma 
mesa, que resolvem confortavelmente a necessidade 
do uso de um notebook, leitura ou navegação em 
um tablet. Os acessórios nos banheiros levam o 
padrão de qualidade da Crismoe.

A arquitetura sustentável é uma característica da Zii
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Cama flutuante

A comodidade é bem vista e sentida nos aparta-
mentos em que o destaque é uma cama grande e con-
fortável que parece flutuar, graças às luzes de LED co-
locadas embaixo do móvel. Para garantir o bem-estar 
e qualidade dos hóspedes, foi implantado um colchão 
com molas superlastic nos tamanhos solteiro e queen, 
da marca Americanflex. São colchões com molas que 
suportam até 150kg por hóspede, com revestimento 
em tecido contendo fibras naturais de bambu, o que 
permite a aplicação de anti-chamas. “Trabalhamos 
em conjunto com o Zii Hotel em todas as etapas para 
desenvolver este colchão. O objetivo foi buscar alterna-
tivas sustentáveis, como as opções de fibras naturais, 
com anti-ácaros e anti-fungos. Com isto, nosso colchão 
atende à necessidade de todos os biotipos, para uma 
perfeita sustentação de pesos variáveis e mantendo a 
excelência em conforto e cuidados com o sono. Até 
mesmo nos quartos de não fumantes utilizamos 
produtos com tecnologia anti-chamas, uma precau-
ção a mais e garantia de segurança”, explica Werter 
Uhdre, Gerente de Hotelaria da Americanflex.

Júlio Gavinho está com uma expectativa 
bem otimista em relação a performance deste 
empreendimento e conclui dizendo: “Boa Vista 
agora conta com uma nova geração de hotéis, 
para uma nova geração de brasileiros”.

Os apartamentos são muito confortáveis e a cama parece flutuar
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Com a entrada em operação 
destes empreendimentos, a 
Othon passa a ter seis hotéis 
no estado de São Paulo 

A imponente fachada do São Carlos Othon Suítes é um marco arquitetônico na região

inaugura unidades 
em São Carlos 

e Matão
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Fernando Chabert: “Estamos convictos do sucesso 

destes empreendimentos e vão consolidar ainda mais 

nossa presença no estado de São Paulo”

Dando prosseguimento ao plano de ex-
pansão e consolidação no interior do 
Estado de São Paulo, a Hotéis Othon 

acaba de inaugurar duas unidades da bandeira 
Othon Suites, uma em São Carlos e outra em Ma-
tão. Com isto, a Rede passa a ter seis hotéis em 
uma das regiões que mais cresce no País. O grupo 

já administrava hotéis em São José dos Campos, Li-
meira, Araraquara e na capital. “A experiência que 
adquirimos na administração destes novos hotéis 
aliada ao perfil corporativo dos hóspedes nessas 
cidades levou a direção de nossa empresa a criar 
um projeto de ampliação que prevê a avaliação de 
novos empreendimentos nos próximos meses nas 
regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Esta expan-

Os apartamentos são bem amplos e possuem 

uma boa infraestrutura



46

Implantação Hoteleira

nov/2015

são é resultado da maturidade técnica profissional 
que, ao lado da adoção das mais modernas tecno-
logias, do know-how conquistado em décadas de 
bons serviços prestados e de uma gestão eficiente 
que conta com as pessoas certas nos lugares certos, 
faz com que a rede aposte ainda mais no segmento 
corporativo”, revela o Diretor Superintendente da 
Rede de Hotéis Othon Fernando Chabert.

De acordo com Tomas Ramos, Diretor comer-
cial da rede Othon, São Carlos foi a cidade esco-
lhida para receber esta unidade em razão da pro-
ximidade da capital paulista, distante apenas 230 
quilômetros, além de ficar numa das regiões mais 
produtivas e de nível educacional do estado.  A 
localização do São Carlos Othon Suítes é um dos 
diferenciais, pois está próximo às sedes de grandes 
empresas nacionais e multinacionais.  Está implan-
tado num dos maiores parques de alta tecnologia 
do País, com unidades da EMBRAPA; do CEAT 
— Centro Empresarial de Alta Tecnologia; do CI-
TESC — Centro de Inovação e Tecnologia São Car-
los; da incubadora de empresas CEDIN — Centro 

de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes; do 
Instituto Inova (gestor do Parque Eco Tecnológico 
Damha) e da USP — Universidade de São Paulo, 
além de empresas do setor agrícola. Com isto, atrai 
executivos das grandes empresas, assim como do-
centes e alunos destas instituições de ensino.

Padrão de qualidade
O empreendimento demandou um aporte de 

R$ 7 milhões de investidores locais. Conta com 
47 apartamentos, sendo dez no conceito long stay 
(longa estada) e todos os apartamentos possuem 
uma boa estrutura necessária para quem precisa 
de conforto em viagens executivas: conta com me-
sas de trabalho com cadeiras, telefones, TV led de 
32 polegadas de última geração com uma variada 
opções de canais a cabo, cama box da marca Probel, 
enxoval de cama e banho da Teka, travesseiros e 
cobre leitos da Altenburg, minibar, internet banda 
larga, ar condicionado split, fechaduras e cofres 
eletrônicos para laptop.  Na categoria suíte máster, 

O Matão Othon Suítes possui uma boa localização
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a TV de led é de 52 polegadas, a decoração é es-
pecial, com destaque para o enxoval Alterburg 
de 180 fios, roupões e chinelos. 

Na área gastronômica, o empreendimento conta 
com um restaurante com capacidade para 52 pes-
soas e na área de eventos, possui uma moderna e 
bem montada sala para receber até 35 pessoas, o 
que permite fazer pequenas reuniões.

Polo do agronegócio
Já a unidade de Matão será uma opção de hos-

pedagem de qualidade aos executivos que visitam 
esta importante cidade polo do agronegócio que 
fica distante 300 km da capital paulista. Além disso, 
é uma cidade conhecida por abrigar uma grande 
concentração de indústrias de alimentos e usinas 
de cana de açúcar. O Matão Othon Suítes conta com 
78 apartamentos modernos, incluindo também uni-
dades para portadores de necessidades especiais, 
assim como uma suíte executiva e uma máster. To-
dos os apartamentos possuem mesas de trabalho 
com cadeiras, telefones, TV LED Smart com uma 

Os 78 apartamentos do Matão Othon Suítes 

são bem modernos

variada opções de canais a cabo, minibar completo 
abastecido, internet banda larga cortesia (WiFi), ar 
condicionado split, cofres eletrônicos para laptop, 
fechaduras com sistema de travamento das portas 
por aproximação e economizadores de energia.

A infraestrutura do empreendimento se comple-
ta com um fitness center com modernos equipa-
mentos para os hóspedes manterem a forma física 
ou mesmo se exercitarem e depois podem usufruir 
de uma sauna a vapor. Na área de eventos possui 
dois salões, business center e completa a infraestru-
tura o Restaurante Antonio’s, com capacidade para 
78 pessoas e funciona de 06h00 as 22h00, servindo 
café da manhã, almoço e jantar.

Tomas Ramos: “As unidades de São Carlos e Matão 

são ótimas opções de hospedagem em suas regiões”
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O restaurante do São Carlos Othon Suítes é bem montado e possui uma boa iluminação natural

O pé direito da recepção do Matão Othon Suítes é alto e maximiza o aconchego aos hóspedes
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 Isenção de vistos aos estrangeiros é 
aprovada na Câmara dos Deputados

Foi aprovado por unanimidade pela 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
3161/15, o qual prevê dispensa de visto os 
estrangeiros que ingressarem ao Brasil até 
setembro de 2016. O texto é dos deputados 
Alex Manente e Carlos Eduardo Cadoca e 
seu efeito tem como objetivo atrair mais vi-
sitantes ao país, principalmente em função 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que se-
rão realizados no próximo ano. Agora, o tex-
to segue para votação no Senado Federal.

De acordo com o ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves (Foto), “Demos um 
grande passo com a aprovação do projeto na 
Câmara. Tenho certeza de que essa medida pode 
impactar de forma positiva a economia de nosso 
país. Durante a Copa do Mundo fizemos uma 
experiência semelhante, porém, restrita aos via-
jantes com ingressos para o mundial. Como re-
sultado, tivemos um incremento de mais de 60% 
nos gastos dos turistas no período”, afirmou.

O projeto de lei prevê que a isenção po-
derá ser feita por meio de uma portaria con-
junta dos Ministérios do Turismo, Relações 
Exteriores e da Justiça e beneficiará os es-
trangeiros que entrem em território nacional 
até a data de 18 de setembro de 2016, com 
prazo de estada de até 90 (noventa) dias, im-
prorrogáveis, a contar da data de primeira 
entrada em território nacional.

Governador do MT lança Feira 
Internacional do Turismo do Pantanal

No último mês de outubro, o Governo de Mato 
Grosso lançou em Cuiabá a Feira Internacional do 
Turismo do Pantanal, que será realizada entre os 
dias 20 e 24 de abril de 2016. Durante o evento, o 
governador Pedro Taques disse que há expectativa 
de que até lá a internacionalização do Aeroporto 
Marechal Rondon seja concretizada. 

A FIT Pantanal vem com o propósito de se in-
serir no calendário internacional de turismo de 
negócios, de projetar novos roteiros no Estado, 
fomentar operadores nacionais e internacionais, 
principalmente da América do Sul e consolidar 
a feira como espaço comercial de produtos e ser-
viços turísticos da região central do Brasil e da 
América do Sul. Além disso, visa ainda valorizar 
a gastronomia e a cultura local e os micro e peque-
nos empresários dos destinos turísticos, por meio 
da realização de rodadas de negócios e disseminar 
os casos de sucesso e as boas práticas em turismo.

Serra Verde Express lança mais um 
Trem de Luxo no Paraná

A Serra Verde Express promoveu em outubro a 
viagem inaugural de uma nova Litorina de Luxo, 
a Great Brazil Express, em Curitiba (PR). O novo 
empreendimento é resultado do expressivo au-
mento da demanda do único Trem de Luxo nacio-
nal, produto que vem ampliando a visibilidade do 
turismo ferroviário brasileiro em todo mundo.

O novo vagão, batizado de Trem de Luxo 
Curitiba, tem projeto arquitetônico  de Lucille 
Amaral e foi integralmente desenvolvido em ho-
menagem ao Estado e seus principais símbolos: 

ASCOM – MTUR
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o pinhão e a erva-mate. “Este novo projeto é um 
grande orgulho para nós porque representa a con-
solidação da operação de luxo no Paraná e deve 
abrir mais portas para o segmento como um todo, 
no Brasil”, afirma Adonai Aires de Arruda Filho, 
diretor da Serra Verde Express.

A viagem começa em Curitiba e termi-
na em Morretes, passando pela Serra do Mar 
Parananense, maior porção contínua de mata 
atlântica do Brasil. A Litorina, cuja comercializa-
ção para o público começa neste mês, parte aos 
sábados, domingos e feriados, às 9h15.

Marcos Balsamão é o novo 
presidente da ABAV/SP

Encabeçando a chapa Valorização, Marcos 
Balsamão foi eleito como novo presidente da 
entidade para o biênio 2015-2017. Um dos prin-
cipais objetivos de seu mandato é contribuir 
com a constante qualificação e instrumentali-
zação das agências de viagens associadas.

Além de dar continuidade às ações empreen-

didas por Francisco Leme, com a oferta de mais 
serviços e benefícios direcionados especialmente 
para as pequenas e médias agências de viagens, a 
atual diretoria da ABAV-SP realizará ações para 
revigorar a entidade por meio da participação 
associativa. “Somente a união de forças, aliada 
à efetiva participação de todos os interessados 
ampliará o reconhecimento da marca ABAV-SP 
como diferencial competitivo. Nós vamos forta-
lecer a marca ABAV-SP enquanto referência de 
conhecimento, capacitação e constante atualiza-
ção profissional”, afirmou Balsamão. 

Nos últimos 25 anos, Balsamão atua em 
Agências de Viagens voltadas para o mercado 
de viagens corporativas, tendo sido diretor ge-
ral em São Paulo da Avipam Turismo, a partir 
de 1994. Dez anos depois, ele ingressou como 
sócio diretor da Alatur e, hoje, é vice-presiden-
te e conselheiro da empresa, além de diretor e 
conselheiro da Abracorp - Associação Brasileira 
de Agências de Viagens Corporativas.

De acordo com os integrantes da nova dire-
toria, é preciso que juntos os representantes das 
mais de 500 agências de viagens associadas da 
Abav-SP saibam como agregar máxima agilida-
de, produtividade e precisão de informações; 
para proporcionarem sempre as opções mais 
adequadas às necessidades e disponibilidades 
dos clientes, que cada vez mais exigem a quali-
dade de serviços e o atendimento sob medida.

LATAM Airlines aumenta malha 
internacional da América Latina 

Para oferecer melhor conectividade a partir 
da América Latina, o Grupo LATAM Airlines 
prepara seis novas rotas internacionais para 



52

Trade em Notícias

nov/2015

o último trimestre de 2015 e o ano de 2016. 
Os novos destinos fortalecerão a malha inter-
nacional do Grupo entre a América Latina e 
a América do Norte, o Caribe, a Europa e a 
África. Já no Brasil, a TAM readequará a sua 
malha aérea internacional e vai privilegiar os 
mercados mais promissores para enfrentar o 
cenário econômico desafiador do país. 

Nesse sentido, as mudanças da TAM no 
Brasil começarão pelo cancelamento da rota 
Belo Horizonte–Miami, que vinha sendo ope-
rada com três frequências semanais, a partir 
de março de 2016. A TAM seguirá oferecendo 
ao público mineiro opções de rápida cone-
xão em outros hubs (centros de conexão in-
ternacional) do Grupo, sobretudo a partir de 
Brasília, que já conta com voos regulares e 
diretos para Buenos Aires, Miami e Orlando. 
Para melhorar a conectividade, o Grupo ain-
da aumentará de três para sete frequências 
semanais a rota Brasília-Orlando.

Já o voo São Paulo-Orlando será reduzido de 
onze para sete frequências semanais e passará a ser 
operado pelo novo Airbus A350 XWB a partir do 
segundo trimestre de 2016. O voo Manaus-Miami 
também terá readequação a partir de abril de 2016, 
passando de cinco para quatro frequências, en-
quanto a rota Fortaleza-Miami será ampliada de 
uma para duas frequências, ambos semanais.

Passaredo Linhas Aéreas amplia 
operação no Mato Grosso 

Desde o dia 19 de outubro, a Passaredo Linhas Aéreas 
ampliou sua frequência no estado do Mato Grosso e pas-
sou a oferecer aos seus clientes novas opções de horários 
aos destinos Sinop/Cuiabá e Brasília/Cuiabá.

De Sinop o novo horário parte às 23h55 che-
gando ao destino à 1h00, já o sentido contrário 
tem saída às 2h50 com previsão de desembarque 
às 04h00. Já o voo do Distrito Federal parte às 
21h57 e chega à Cuiabá às 01h, com a volta pre-
vista para às 2h50 e chegada às 8h15. Ambos os 
voos têm escala em Sinop. “Esta região é muito 
próspera e a demanda por estas rotas fez crescer 
as possibilidades de voos”, afirma o presidente 
da empresa, Comandante Felício.

Cresce o número de voos 
internacionais no Aeroporto 
Internacional de São Paulo

A SPTuris – São Paulo Turismo (empresa mu-
nicipal de turismo e eventos) divulgou no mês de 
outubro dados de um levantamento inédito reali-
zado pelo seu núcleo de pesquisas, o Observatório 
de Turismo e Eventos, o qual registrou que a oferta 
de voos internacionais diretos partindo do aero-
porto internacional de São Paulo cresceu 27% entre 
os anos de 2014 e 2015. No ano passado, a média foi 
de 1.029 voos semanais e, agora, chega a 1.367. Os 
dados são do mês de agosto.

Se compararmos o número de voos do ano de 
2012, vemos que o crescimento é ainda maior, onde 
o aeroporto acumulava a média de apenas 668 voos 
internacionais semanais. Neste cenário, o cresci-
mento registrado foi de 104,64% em comparação a 
2015. Um dos motivos, de acordo com o coordena-
dor do Observatório, Fábio Montanheiro, pode ser 
a ampliação que o aeroporto passou recentemente. 
“A explicação pode estar na expansão do aeroporto 
de Guarulhos, com o novo Terminal 3, que ofere-
ceu mais slots para as companhias aéreas e, com 
isso, a oferta foi estendida”, afirma.
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O levantamento também apontou que o número 
de desembarques nos principais aeroportos de São 
Paulo (Congonhas, Guarulhos – Foto - e Viracopos) 
cresceu 9% no primeiro semestre deste ano em re-
lação ao mesmo período de 2014, aumento consi-
derado acima das variações sazonais. “Mesmo com 
a economia brasileira em retração, até o primeiro 
semestre ainda se notava um grande movimento 
de baixa nestes aeroportos. Isso pode ser explicado, 
em parte, pela diminuição nos preços das passa-
gens aéreas e pela compra antecipada. A tendência 
agora é o mercado se adaptar ao cenário atual”.

A pesquisa revelou que a alta no número de 
voos é por conta do aumento de oferta para a 
América do Norte (+210,5%), principalmente para 
os Estados Unidos. A oferta de voos para Atlanta, 
por exemplo, aumentou de um voo diário em 2012, 
para quatro voos diários em 2015. No total, as fre-
quências semanais aumentaram de 151, em 2012, 
para 469, em 2015. Los Angeles é outra cidade que 
ganhou mais opções, passando de três voos sema-
nais para três voos diários.

As frequências para a África também cresce-
ram 192,5%. Em 2012 eram apenas 14 voos sema-
nais e, este ano, partem 31 de Guarulhos. Segundo 
análise do Observatório, a elevação pode ser 
resultado, entre outros fatores, das políticas de 
aliança do governo brasileiro com países africa-
nos no período. “A instalação de empresas bra-
sileiras em território africano têm crescido. Além 
disso, pode ter havido aumento do interesse no 
destino como viagem de lazer após a realização 
da Copa do Mundo em 2010, que teve como sede 
a África do Sul”, finaliza Montanheiro.

BH Airport obtém licença para 
começar obras do Terminal 2

A BH Airport, concessionária do Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, obteve no início 
do mês de outubro liberação da LI - Licença de 
Instalação do Terminal 2, pelo Copam - Conselho 
de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. 
Com a publicação da licença no Diário Oficial do 
Estado, a concessionária poderá iniciar as obras 
de implantação do novo Terminal com previsão 
de conclusão no final do próximo ano. O principal 
projeto de curto prazo da concessionária será du-
plicar a atual capacidade do aeroporto para 22 mi-
lhões de passageiros/ano, suficiente para suportar 
o incremento de demanda até 2023. 

A concessionária irá investir R$ 750 milhões na 
implantação do novo Terminal de passageiros, que 
terá uma área total de aproximadamente 47 mil 
m2, distribuídos em quatro pavimentos. O método 
construtivo utilizará a estrutura metálica em aço, 
revestimento interno e externo com isolamento 
termo-acústico e uma grande área de pele de vidro 
com performance termo-acústica. O projeto pre-
vê também a interligação do novo Terminal 2 ao 
Terminal existente (Terminal 1).

O novo Terminal terá mais 17 novas pontes de 
embarque, o que irá ampliar o número total de pon-
tes no aeroporto para 26. Para maior conforto no des-
locamento de passageiros e usuários, serão instalados 
seis esteiras rolantes, nove escadas rolantes e 18 eleva-
dores. O acesso ao Terminal será construído em dois 
níveis, para facilitar o embarque e o desembarque de 
passageiros. Serão abertas mais de 1,8 mil vagas de 
estacionamento próximas ao Terminal 2, com acesso 
fácil ao sistema viário.  Além do Terminal 2, a conces-
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sionária BH Airport irá ampliar o pátio de aeronaves 
em cerca 29 mil m2 e readequar os acessos para um 
mix de aeronaves mais atual.

Brasil poderá receber quase 
600 mil cruzeiristas

A CLIA Abremar Brasil – Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos afirmou recentemente que espe-
ra receber entre a temporada de Cruzeiros Marítimos, 
que acontece entre 5 de novembro e 1º de maio, cerca 
de 597.011 cruzeiristas em 211 roteiros de viagens. Ao 
todo serão dez navios que percorrerão o litoral brasi-
leiro, em rotas com no mínimo três noites e máximo 
de nove, com roteiros que passarão por 26 cidades na 
América do Sul, sendo 15 deles aqui no Brasil.

De acordo com Marco Ferraz, presidente da 
entidade, “O setor de Cruzeiros Marítimos ainda 
enfrenta queda e o tema principal do trabalho feito 
pela CLIA Abremar é o ganho de competitividade 
para que o Brasil atraia os Armadores. Entre as ati-
vidades da Abremar está o debate com o Governo, 
Legislativo, Judiciário e Fornecedores na busca por 
um ambiente com segurança jurídica, custos e im-
postos similares aos encontrados em outros países, 
e sem surpresas. Imagine um Armador multinacio-
nal, que sabe exatamente quanto custa cada opera-
ção nos diferentes destinos, e que tem em sua mesa 
um mapa-mundi para decidir onde enviar um na-
vio daqui a dois anos. Será que o Brasil pode ser 
um dos escolhidos? Essa é a pergunta. Queremos 
que o país suba no ranking dos Cruzeiros nova-
mente”, afirma.

Na próxima temporada, os navios na costa do país 
serão: Costa Fascinosa (Foto), Costa Pacifica; MSC 
Armonia, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Poesia, 

MSC Splendida; Pullmantur Empress, Pullmantur 
Sovereign; Rhapsody of the Seas (Royal Caribbean).

FOHB adere ao sistema de reservas 
B2B Reserv@s da ABRACORP

O FOHB - Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil firmou parceria com a empresa B2B 
Reserv@s que possui  um sistema integrado de 
reservas e faturamento para o segmento hote-
leiro corporativo da ABRACORP – Associação 
Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. 
Esta plataforma de reserva criada em outubro 
do ano passado já integrou 1850 hotéis, sendo 
65% em hotéis independentes, e atua como fa-
cilitadora e distribuidora online de serviços e 
produtos para a indústria turística. O objetivo 
é oferecer produtividade e segurança nas nego-
ciações, e 28 das 30 associadas da ABRACORP 
já aderiram ao sistema que foi totalmente de-
senvolvido em web. 

Com esta tecnologia, é possível fazer o fatura-
mento eletrônico das reservas, o controle das co-
missões e integração com gateway de pagamento, 
sendo possível capturar as informações das despe-
sas pagas com cartão de crédito virtual. Isto garante 
qualidade no atendimento ao cliente, transparência 
e mais segurança nas transações.

Para César Nunes, Vice presidente de marketing 
e distribuição do FOHB, essa parceria vem de um 
desenho de seis meses de conversa e algo que se 
tornou muito dinâmico e vantajoso para os hotéis 
e o cliente final. “É um ganho de processo grande 
para o cliente e o hotel que aumenta a capilaridade 
e estamos convictos que vamos aumentar nossas 
receitas utilizando esta plataforma. Esta é uma par-
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ceria que veio para ficar, pois haverá uma integra-
ção com o PMS dos hotéis que somente terão que 
abrir e fechar a disponibilidade”, assegura Nunes.

Para Edmar Bull, Presidente da ABRACORP, o 
sistema já está batendo 1000 reservas ao dia e que 
estes números sobem de forma rápida, pois tudo 
é feito em tempo real com toda comodidade e se-
gurança. Com esta parceria com o FOHB estamos 
com uma expectativa de que vamos elevar as recei-
tas da entidade”, acredita Bull.

Marcos Fernando, Presidente do B2B Reservas  se 
mostrou muito contente com a parceria unindo as 
duas entidades e que a plataforma está em continuo 
processo de atualização e crescimento. “Nossa expec-
tativa é que até o final do próximo ano tenhamos 3500 
hotéis utilizando esta plataforma que chegou para ser 
uma eficiente ferramenta comercial para aumentar as 
receitas do setor”, destacou Fernando.

Segundo ele, foi criado recentemente a ferramenta 
B2B Corp que entre as vantagens, revela a diária média, 
tarifa privada, relatório completo de quem se hospedou. 
“Substitui em tempo real o faturamento e a pilha de papéis 
por informações em tempo real. A partir de março as em-
presas que utilizam o sistema B2B Corp, poderá oferecer 
aos hóspedes um APP em que poderão fazer um pré che-
ck in, dispensando as filas no balcão de recepção. No futu-
ro este sistema permitirá que o próprio celular do hóspede 
se torne um meio de pagamento”, concluiu Fernando.

Roberto Bacovis se mantém 
presidente da ABAV/PR

A assembleia geral da ABAV/PR – Associação 
Brasileira das Agências de Viagem do Paraná ele-
geu em chapa única no último dia 26 de outubro a 
nova diretoria para o biênio 2016/2017 que continua 
a ser comandada por Roberto Bacovis. Entre as ino-
vações desta gestão estão duas diretorias: Diretoria 
de Relacionamento com as Operadoras e Diretoria 
de Mídias Digitais. Para Bacovis, seu principal obje-

tivo a frente da entidade será implementar diversas 
ações e medidas para fortalecer ainda mais a ABAV-
PR. “Nos últimos dois anos, a diretoria da ABAV-PR 
reorganizou a entidade no que se refere à adminis-
tração e sua gestão, promoveu algumas inovações, 
além das atividades corriqueiras da entidade. Agora 
queremos mais, pretendemos ir além e desenvolver 
ainda mais”, comentou. 

Dentre as últimas conquistas da entidade estão 
os 16 novos associados, a realização de cursos em 
todo o Estado, a presença marcante em eventos 
do trade turístico, o desenvolvimento de novos 
benefícios para os associados ABAV-PR, como o 
seguro de responsabilidade civil, o convênio com 
a Associação Comercial do Paraná e o projeto 
Agência de Viagem Digital; a reforma desta sala de 
cursos e eventos, além da implementação de uma 
série de canais de comunicação com o associado, 
como o boletim mensal ABAV em Ação, que pres-
ta contas das ações realizadas, o site institucional e 
a página do Facebook. Também foram realizadas 
duas edições do Salão Paranaense de Turismo.

Conheça a nova diretoria:
Presidente: Roberto Bacovis (Rottero Viagens 
Programadas);
Vice-Presidente Administrativo e de Patrimônio: 
Pedro Kempe (Domus Viagens e Turismo);
Vice-Presidente Financeiro: Luiz Ben Hur Loures 
(TransTupi Agência de Viagens e Turismo);
Vice-Presidente de Marketing e Eventos: Marco 
Aurélio Di Ruzze (Brementur Agência de Turismo);
Vice-Presidente de Relações com os Associados: 
Josanne Rizental Savas (Tripoli Turismo);
Vice-Presidente de Capacitação e Certificação: Ana 
Paula Lacerda Garcia (Cádiz Viagens e Turismo);
Vice-Presidente de Turismo Especializado: Felipe 
Santiago Gonzalez (Cassino Passagens e Turismo).
Vice-Presidente de Relações com o Mercado: Geraldo 
José Zaidan Rocha (GR Turismo)
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InterContinental São Paulo realizou 
Festival Gastronômico Coreano 

Entre os dias 14 de outubro e 4 de novembro 
foi  realizado no Restaurante Tarsila do hotel 

InterContinental São Paulo o Festival Gastronômico 
Coreano, que foi promovido pelos hotéis Grand 
InterContinental Seoul Parnas e InterContinental 
Seoul COEX, na Coréia do Sul.

A composição do menu que foi servido 
teve a assinatura de chefs como Kim Tae-
Kyun, Hong Pyoungwook, Oh Kwang Deuk 
e Lee Chang-Woo. Para a apresentação dos 
pratos, o público contou com características 
do país e forte presença de caldos claros, ar-
roz, legumes e carnes.

Dentre os pratos preparados para o perí-
odo do festival estavam o Haemul Japchae 
(fécula de batata e macarrão com frutos do 
mar salteados com legumes), o Yuk Hoe 
Bibimbap (arroz misturado com legumes e 
tartare de carne) e Soe-galbigui (carne e cos-
tela marinadas e grelhadas). 

Hotel Saint Andrews (RS) 
recebeu “Festival Trufas 
brancas da Toscana” 

O Hotel Saint Andrews, empreendimento 
administrado pela rede GJP Hotels & Resorts 
localizado em Gramado (RS), realizou entre 
os dias 9 e 12 de outubro o “Festival Trufas 
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Brancas da Toscana”. O encontro gastronômi-
co contou também com degustação dos tradi-
cionais vinhos italianos da vinícola Boroli. 

O hotel trouxe alguns dos principais ingre-
dientes gastronômicos da Itália e as famosas 
Trufas Brancas da Toscana para os hóspedes 
que estavam  no hotel naquele final de sema-
na. O menu foi preparado especialmente para 
a ocasião pelo chef André Soares, responsá-
vel pelo restaurante do hotel, o Primrose.

O cardápio foi concebido para a harmoniza-
ção perfeita com os tradicionais vinhos italia-
nos Boroli (Barbera D’Alba -Quattro Fratelli 
2013, Barolo 2010 e Barolo Cherequio 2009). 
Produzido no noroeste da Itália, Província 
de Cuneo, região do Piemonte, e sob DOCG 
ou “Denominação de Origem Controlada e 
Garantida”, a marca ficou conhecida ao lon-
go do tempo como o “Vinho dos Reis”.

Entre os pratos servidos no jantar de sá-
bado (10), estavam o tradicional Carpaccio 
di Manzo e o Tagliollini Freschi con Scaglie di 
Tartufo Bianco, o Filetto di Branzino in Crosta 
de Prosciutto di San Daniele, além de Tagliata 
com Rúcula e Scagliedi Formaggio Pecorino. 
Os antepastos e as sobremesas tradicionais do 
hotel completaram o tour gastronômico.

Bourbon Atibaia tem dois 
funcionários entre os finalistas 
de programa de capacitação 
em gastronomia

O Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort, situado no interior de SP, tem dois 
funcionários entre os dez finalistas do pro-
grama Jovem Aprendiz da Cozinha do Brasil, 
da Nestlé Professional, divisão de food servi-
ce da Nestlé. O ajudante de confeitaria Caio 
de Souza e o segundo cozinheiro Mike Saiki 
foram selecionados, entre 50 concorrentes, 
para participar de um curso de capacitação 
na Escola de Arte Culinária Laurent, do reno-
mado chef francês Laurent Suaudeau.

Funcionários do Bourbon Atibaia desde 
2013, Caio e Mike passarão cinco meses na 

escola, aprendendo técnicas de pré-preparo, 
cortes, cocção, operação de equipamentos, fi-
nalização e apresentação. Ao final desse pe-
ríodo, eles demonstrarão o que aprenderam, apre-
sentando um menu completo a um grupo de chefs. 
Depois, os dez estudantes serão encaminhados 
pelo Instituto Laurent para estágios de um ano em 
grandes restaurantes de São Paulo.

Caio e Mike foram apresentados, recente-
mente, na sede da Nestlé, em São Paulo, em 
solenidade de que participaram os dez apro-
vados para o curso, o ministro da educação à 
época, Renato Janine Ribeiro, executivos da em-
presa suíça, entre outras autoridades. Os dois 
profissionais já conheciam o trabalho do chef 
francês Laurent Suaudeau, que assina o cardá-
pio do restaurante Le Bourbon by Laurent – no 
Bourbon Curitiba Convention Hotel, na capital 
paranaense – e é responsável pela cozinha do 
restaurante KAA, em São Paulo.

Clan Glass Hotel (MG) 
inaugura seu restaurante

O Clan Glass Hotel, novo hotel situado em 
Belo Horizonte (MG), anunciou que seu res-
taurante já está funcionando (Foto). O objeti-
vo é oferecer ao hóspede maior comodidade 
e conforto. Além do restaurante, o hotel rece-
be grupos especiais com um welcome drink, 
oferecido em seu Scotch bar.

O hotel é voltado para o público corpora-
tivo, com 132 apartamentos equipados com 
ar condicionado, tv a cabo, frigobar, telefone 
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com linha direta, amenities e serviço de room 
service. Tem ainda sala para reunião e espaço 
para coquetel e outros eventos. 

Recentemente foram inaugurados: o char-
moso Scotch Bar, que serve uma variedade 
de vinhos, espumantes, whisky e drinks e o 
Restaurante internacional, com pratos espe-

ciais, desde uma salada simples até um sal-
mão recheado de espinafre.

Hotel Howard Johnson lança o 
“Quartas Happy”

O hotel Howard Johnson, administrado pelo Grupo 
Astron Hotéis e localizado na cidade de Bauru (SP), aca-
ba de lançar o “Quartas Happy”, onde todas as quartas-
feiras são servidos aos hóspedes bebidas como taça de 
espumante, drinks especiais, cafés e chás.

A ação foi criada com o objetivo de agradar 
os hóspedes mais assíduos do hotel que ir à 
cidade durante a semana a negócios e fideli-
zar novos clientes. O serviço especial promete 
atrair hóspedes que buscam aliar comodidade, 
qualidade e conforto com respaldo de uma das 
mais importantes redes hoteleiras do mundo.
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Sofitel Guarujá Jequitimar realizou 
o “Sofitel Wine Days”

O resort Sofitel Guarujá Jequitimar, localizado 
no litoral sul de São Paulo, realizou no mês de outu-
bro o evento enogastronômico “Sofitel Wine Days 
2015”. No festival o resort realizou jantares harmo-
nizados em homenagem aos vinhos franceses das 

regiões de Bourdeaux, Bourgogne, Landuedoc, 
Loire, Rhône, Alsace, entre outras.

O restaurante Les Épices serviu no dia 10 de ou-
tubro um jantar harmonizado com pratos assinados 
pelo chef francês Patrick Ferry. A harmonização 
de vinhos foi feita em parceria com a importado-
ra Devinum e Sofitel Guarujá Jequitimar e contou 

Luiz Chaves
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com os rótulos Mouton Cadet Sauvignon Blanc 
Bordeaux, Le Rosé de Mouton Cadet Bordeaux, 
Baron Phillippe Rothschild, Baron Nathaniel 
Bordeaux entre outros. O jantar teve início com 
mini sopa de mexilhão com açafrão como Amuse 
Bouche, para a entrada; Remoulade de palmito 
massa maçã verde com lagostim e vinagrete de 
agrumes, para o principal: Carré de cordeiro vert 
pré, batata rosti com bacon, fricassée e cogumelos e 
para a sobremesa barra de chocolate com caramelo 
de coco e geleia de limão.

Um ritual dos vinhos com uma seleção de 
diferentes uvas e regiões da França também 
fez parte da programação. O Wine Flights con-
tou com três grandes rótulos franceses, Mouton 
Cadet Sauvignon Blanc Bordeaux, Le Rosé de 
Mouton Cadet Bordeaux e Mouton Cadet Rouge 
Bordeaux, onde o cliente ganhou como cortesia 
uma taça do vinho que mais gostou para acom-
panhar uma seleção de canapés. A apresentação 
foi feita pelo sommelier Patrício Ortiz.

No dia 17 de outubro, os convidados puderam 
desfrutar do Sunset Moment da Provence no deck 

do lobby com degustação de rótulos como Chateau 
L’Escarelle Mes Bastides AOC e ESCA IGP Chateau 
L’Escarelle,  vinhos que fazem parte da região 
Château de L’Escarelle, uma propriedade de 
mais de mil hectares com natureza preservada, 
campos de lavanda e tomilho, pinhos e carvalhos 
aos pés dos quais se encontram as famosas trufas. 
Os rosés, ricos em Grenache, Syrah e Cinsault, 
são frutados e possuem extrema elegância. No 
dia 31 de outubro, o sommelier Patricio Ortiz re-
alizou com os clientes do resort um workshop de 
vinhos, explicando a origem, sabor e diferenciais 
de rótulos presentes durante o evento.

Mara Palace Hotel participou 
da 1ª Flor Atlântica

A região de Vassouras e Sacra Família, localiza-
das no estado do Rio de Janeiro, receberam entre 
os dias 30 de outubro e 8 de novembro, a primeira 
edição da FLOR Atlântica (Festa Livre Ornamental 
do Rio), evento que celebrou a natureza com inspi-
ração na floresta da mata nativa da região. O even-
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to reuniu artistas, pensadores e amantes de plan-
tas como Lucélia Santos e Roberto Menescal, João 
Moreira Salles, Ana Botafogo, Cynthia Howlett 
Martin, Maritza Orleans e Bragança e Ruy Castro.

Na parte gastronômica, vários chefes criaram 
um cardápio que combina visual, sabor e saúde. 
Dentro da programação, destacou-se o Almoço das 
Flores, que teve menu assinado pela chef Liliane 
Tambasco e aconteceu no Mara Palace Hotel. Flores 
comestíveis, como a capuchinha, decoraram o car-
páccio de abobrinha com pesto de folhas e flores de 
manjericão, servido como entrada. As qualidades flo-
rais também estiveram presentes nos pratos princi-
pais, como na Spaghetatta Floreale, massa que levou 
mix de flores e temperos, no Mignon com lavanda e 
pimentas verdes e na opção vegana de Curry de 
verduras com leite de coco. Para sobremesa, a pe-
dida foi a torta de laranja com calda cítrica, acom-
panhada  de pétalas de rosas cristalizadas.

Bristol Hotels apresenta cardápio 
“Estações da Primavera”

Os restaurantes da Bristol Hotels, marca per-
tencente à rede Allia Hotels, foram contempla-
dos recentemente com o cardápio “Estações da 
Primavera”, os quais comemoram a chegada da 

estação mais colorida do ano. O menu é composto 
por águas aromatizadas (que levam frutas, legu-
mes e ervas), chás gelados para o café da manhã, 
entre outras sugestões.

De acordo com a coordenadora de Alimentos 
e Bebidas (A&B) da Bristol Hotels, Hermínia 
Amorim, o menu será servido nos próximos três 
meses, onde todas as combinações foram desen-
volvidas visando o bem-estar e benefícios à saúde. 
“As receitas variam nos hotéis, mas basicamente 
todas levam frutas como morango, limão, uva ou 
abacaxi e ervas como hortelã e manjericão que aju-
dam a aliviar o calor, além de hidratar e fornecer 
nutrientes”, completa.

As águas e chás estão disponíveis no cardá-
pio de café da manhã nos hotéis: Bristol Praia do 
Canto, Bristol Costa Victória, Bristol Alameda 
Vitória, Bristol Quartier Latin, Bristol Diamond 
Suites, Bristol Guarapari Residence (Guarapari). 

Bourbon Atibaia (SP) realizou 
jantar inspirado na Amazônia

O Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort, 
localizado em Atibaia (SP), realizou no dia 17 de 
outubro, na Cave Bistrô, a 19ª edição do evento 
enogastronômico Bourbon Wine Tasting & Dinner. 
O menu dessa edição foi inspirado na culinária da 
Amazônia e reuniu apreciadores e especialistas em 
enologia, que puderam apreciar um jantar harmo-
nizado com rótulos internacionais com pratos típi-
cos da região. O chef executivo da rede foi o res-
ponsável por selecionar o cardápio do evento.

O menu contou com o AMUSE BOUCHE - Filhote 
grelhado em crosta de castanha da Amazônia com leite 
de coco e hortelã harmonizado com o Espumante Viña 
Mar Brut método tradicional (Chile). Como sugestão 
de entrada as opções foram Tapioca de pato com tucu-
pi e jambu; Carré de tambaqui salteado com creme de 
cumaru, harmonizados com Chablis Chapelle Royale 
(França). O prato principal era composto por Arroz 
negro, Espuma de batata baroa, Farofa brasileira har-
minizada com o Gran Reserva Pinor Noir Tarapacá 
(Chile). Para adoçar o paladar dos clientes, a pedida foi 
o Brigadeiro crocante com trilogia de sorvete; Cupuaçu, 
tapioca, maracujá do mato, harmonizados com o 
Château Derezla Tokaji 5 Puttonyos (Hungria).

De acordo com o chef Dardillac, “O potencial da co-
zinha amazônica é, ainda, pouco explorado. A região, 
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no entanto, oferece ingredientes saborosos e variados”, 
afirma, citando frutos como o cupuaçu e o maracujá do 
mato, peixes como o filhote e o tambaqui, e temperos 
como o cumaru e o jambu, por exemplo”. 

Mavsa Resort (SP) investe em 
aperfeiçoamento de seu chef

O Chef de Confeitaria do Mavsa Resort & 
Convention Spa, Eduardo Marrero, concluiu re-
centemente um curso de aperfeiçoamento na re-
nomada Escola de Confeitaria Diego Lozano. Nas 
aulas, que somaram 80 horas, o profissional pôde 
aperfeiçoar suas técnicas em petit four e macarons, 
chocolates, entremets e small cakes, além de 
doces de vitrine. O Mavsa Resort fica localizado 
em Cesário Lange (SP).

De acordo com Nilva Meirelles, gerente comercial 
do empreendimento, “O investimento na especializa-
ção de nossos funcionários é primordial para que o 
Mavsa continue sendo destaque em todas as áreas. 
Na gastronomia, por exemplo, somos reconhecidos 
não só pelo sistema all inclusive, mas também e prin-
cipalmente pela qualidade e variedade dos pratos e 
sobremesas servidos em nossos restaurantes”.
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L’Hotel Porto Bay realizou Festival 
da Gastronomia Portuguesa

O Trebbiano Ristorante, pertencente ao L’Hotel 
Porto Bay, localizado na capital paulista, promo-
veu entre os dias 22 e 24 de outubro, o Festival de 
Gastronomia Portuguesa. O menu homenageou as 
diferentes regiões de Portugal e foi fruto da par-
ceria entre o chef da casa Luiz Pinheiro e Marcelo 
Pinheiro, renomado chef com experiência nacional 
e internacional em cozinhas de grandes hotéis e 
membro da Academie Culinaire de France.

O cardápio foi contemplado por couvert com-
posto por Mini entrada de Queijo da Serra da 
Estrela, Presunto Português, Geleia Artesanal de 
Laranja com Pimenta e Pão Artesanal, duas en-
tradas, sendo a primeira Bacalhau Confitado com 
Espuma de Pimentão Vermelho harmonizado com 
o Espumante Maria Gomes Bairrada – Luiz Pato ; 
e a segunda Arroz de Polvo harmonizado com o 
Churchill´s Estate Douro Branco 2013 – Churchill´s; 
o prato principal (foto) foi  cabrito braseado ao mo-
lho de vinho madeira com purê de batata violeta 
e mini legumes. Para sobremesa, foram servidas 
uma seleção de iguarias portuguesas, com Pastel 
de Nata, Mousse de Castanhas Portuguesas e 
Toucinho do Céu harmonizadas com o Blady´s 5 
years Old Malmsey Rich.

Levy Restaurants assumiu 
departamento de A&B do hotel 
Transamérica São Paulo

O Levy Restaurants pertence ao Grupo Compass 
(líder mundial em serviços de food service) assu-
miu todo o departamento de alimentos e bebidas 
do hotel Hotel Transamérica São Paulo, localizado 
na zona Sul da capital paulista. A empresa é espe-
cializada em gastronomia de qualidade e sob me-
dida, com foco em hotéis e centros de convenções e 
atuação em várias partes do mundo. E para fortale-
cer ainda mais sua atuação no Brasil, adquiriu tam-
bém a brasileira GRSA e passou a trabalhar com 
grandes players do setor hoteleiro e de eventos, 
como Sheraton WTC em São Paulo.

A Levy Restaurants encampará não somen-
te a cozinha de banquetes e convenções do hotel 
Transamérica São Paulo, mas também as operações 
de seus restaurantes Verbena e Anturius, do Piano 
Bar, Room Service e Café da Manhã. “Ao imprimir-
mos nossa marca no Hotel Transamérica, temos ab-
soluta certeza de que agregamos mais valor ao que 
já é muito bom. Nossa equipe de chefs bem treina-
dos, aliada à escolha de produtos e ingredientes de 
qualidade e menus que privilegiam as tendências 
da gastronomia sem perder a tradição e excelên-
cia, trazem um novo cenário para os clientes do 
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hotel, que certamente reconhecerão um ganho e 
a altíssima qualidade e inovação”, comenta Silvio 
Pennone, Diretor da Levy Restaurants.

Para Cláudio Bonuccelli, Diretor Comercial e 
Marketing do Transamérica São Paulo esta parceria 
com a Levy Restaurantes traz novas perspectivas. 

Os diretores Cláudio Bonuccelli e Silvio Pennone brindando a parceria que 
está iniciando no hotel Transamérica São Paulo  

“Manteremos cada vez mais a excelência em ser-
viços pela qual é reconhecido. Estamos muito 
satisfeitos com esta parceria e a partir de agora 
podemos nos concentrar totalmente em nosso 
foco de negócios, que são as áreas de hospedagem 
e eventos”, comenta Bonuccelli.
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Slaviero Hotéis passou a 
administrar dois hotéis na Praia dos 
Ingleses, em Florianópolis (SC)

A Slaviero Hotéis passou a administrar no últi-
mo mês de outubro duas unidades do Grupo Koch 
na praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC), o hotel 
Praiatur e o Acquamar. Ambas as unidades são vol-
tadas para o público de lazer, o que vem reforçar este 
segmento para a Slaviero que possui no corporativo 
seu grande foco. O Ingleses Praiatur manterá o seu 
nome original até que a unidade passe por um com-
pleto retrofit que iniciará em breve, para então rece-
ber uma das bandeiras da Slaviero Hotéis. O hotel 
conhecido como Ingleses Acquamar (Foto)  já ganha 
a nova bandeira Essential e promete melhorias para 
a adequação ao padrão da rede.

João Vissirini, Diretor Executivo do Grupo Koch, 
comenta que a Slaviero Hotéis foi eleita graças a 
sua história e alto padrão de qualidade. “A Slaviero 
Hotéis já é consolidada no setor hoteleiro e possui 
grande expertise na área, por isso, foi escolhida para 
fazer a co-gestão de nossos hotéis. Com sua excelên-
cia no mercado, poderão nos auxiliar também em 
nosso processo de expansão”, completa João. 

Segundo Eraldo Santanna, Diretor de Expansão 

da Slaviero Hotéis, a região da Praia dos Ingleses 
está em amplo desenvolvimento, com a criação do 
Sapiens Parque, complexo tecnológico que será 
referência no Brasil, e que irá agregar deman-
da corporativa ao mercado de lazer já existen-
te. Além disto, existe o projeto de ampliação e 
revitalização do Praiatur, em projeto chamado 
Centrinho dos Ingleses, complexo que abrigará 
318 apartamentos hoteleiros, centro comercial, sa-
lões de convenções, lojas e estacionamento.

Mas, além do crescimento e fortalecimento da 
região, a Slaviero Hotéis acredita que os dois no-
vos hotéis também terão grande movimentação de 
turistas neste verão. “As expectativas são muito 
boas para a próxima temporada, principalmente 
devido à alta do dólar, que faz com que turistas 
do Mercosul – que já adoram as praias brasileiras 
– optem por passar suas férias por aqui. Isso sem 
contar os próprios brasileiros, que também são 
presença constante em Floripa”, comenta Eraldo.

Com a inclusão destas duas unidades, a 
Slaviero Hotéis passa a ter 40 contratos no 
Brasil, consolidando sua presença no esta-
do de Santa Catarina, com oito unidades em 
operação e uma em construção.
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Bourbon apresenta protótipo de 
apartamento do Rio Hotel by ao mercado

A rede Bourbon Hotéis & Resorts apresenta ao 
mercado o protótipo do apartamento de sua nova 
marca Rio Hotel by Bourbon. A marca chega ao 
mercado inovando e mostra que é possível propor-
cionar uma hospedagem diferenciada, mesmo com 
um produto no segmento de serviços reduzidos. “A 
marca que se encaixa na categoria midscale  busca 
uma conveniência, estilo você. A versatilidade é 
uma das principais características deste conceito 
de hospedagem. Nós queremos vender experiência 
de felicidade, bem estar, sorriso, satisfação, por isto 
identificamos esta marca com a cara do Brasil. Ela 
possui em sua essência alegria, diversidade, conve-
niência, inovação e descontração, que são as carac-
terísticas da cidade do Rio de Janeiro, daí a razão 
da escolha do nome. A ideia de trazer os conceitos 
da cidade para o nome da marca, foi para propor-

cionar o estilo de vida carioca para os hóspedes 
de outros lugares do Brasil e do exterior”, enfatiza 
Francisco Calvo, Vice-presidente de estratégias e 
relações com o investidor. 

Segundo ele, a marca está chegando ao mercado 
para atender tanto o hóspede business quanto o de 
lazer. “Vamos oferecer a estes públicos qualidade nos 
serviços prestados, além de muita praticidade, boa 
estrutura e também o melhor custo benefício. Para 
isto, cada unidade será construída de forma única e 
seguindo as características do público alvo e da cida-
de. Restaurantes multifuncionais, com mesas e sofás, 
servirão para reuniões ou até mesmo para alguém 
trabalhar com seu notebook enquanto aprecia um 
lanche. Espaços integrados com o mesmo número de 
paredes entre lobby, recepção e restaurante devem 
garantir mais conexão entre os hóspedes. Suites com 
cores claras e decoração contemporânea farão parte 
da estrutura dos hotéis”, revela Calvo.
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E confiante no sucesso deste produto hoteleiro 
que terá apartamentos de 22 m2 de área constru-
ída, a Bourbon já tem 11 contratos fechados com 
a bandeira Rio Hotel by Bourbon. “Já temos con-
tratos assinados em Campinas (SP), Botucatu (SP), 
Limeira (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé 
(RJ), Recife (PE), Macéio (AL), Ponta Grossa (PR), 
Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad Des 
Este (Paraguai). Existem negociações para que este 
número aumente ainda mais nos próximos anos”, 
comenta Ronaldo Albertino, diretor de desenvolvi-
mento da rede Bourbon na América Latina.

Segundo ele, foram investidos cerca de R$ 3 mi-
lhões na concepção da marca Rio Hotel by Bourbon 
e a concepção do projeto assinado pelo Arquiteto 
Paulo Lúcio de Brito demandou cerca de cinco anos 
de muito planejamento. “Vamos inserir o Rio Hotel 
by Bourbon num nicho de mercado que a relação do 
custo benefício é muito forte e traduzida em perfor-
mance. Dentro das pesquisas mercadológicas, iden-
tificamos que a diária média terá um valor projetado 
de R$ 250,00 sem café com manhã. Estamos convictos 
do sucesso desta nova marca, pois ela vem atender a 
uma necessidade do mercado”, concluiu Albertino.

Rede Tauá de Hotéis abre escritório 
em São Paulo

A rede Tauá de Hotéis abriu um escritório na 
capital paulista para poder atender a crescente de-
manda e ficar mais próximo de seu principal mer-
cado emissor do resort de Atibaia. “Sentimos neces-
sidade de ampliar nossa equipe regional e oferecer 
uma estrutura mais completa na capital paulista, a 
exemplo do que temos em Belo Horizonte. A nova 
estrutura deve somar uma equipe de 12 novos pro-
fissionais ainda este ano”, assegura Lizete Ribeiro, 
Diretora Comercial da Rede Tauá.

Segundo ela, a unidade de Atibaia (SP) vive um 
bom momento e hoje é a mais rentável operação 
da rede Tauá que também possui hotel em Caeté, 
próximo a Belo Horizonte e em Araxá, no triângulo 
mineiro. Em razão destas oportunidades mercado-
lógicas, Lizete destacou que Atibaia terá em breve 
uma série de investimentos. “Devemos inaugurar 
em breve o Jota City, um espaço inédito no Brasil 
para oferecer muita diversão as crianças. O Kids 
Papagaio também será um novo espaço tematiza-
do para crianças menos que entrará em operação 
em breve, assim como um moderno boliche. Diante 
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da demanda de eventos provenientes da Região de 
Campinas e São Paulo, em breve vamos inaugu-
rar um novo salão para três mil pessoas, assim 
como 25 salas de 30 m2 para 15 pessoas. E para 
atender a demanda da hospedagem,  vamos 
inaugurar 120 apartamentos em janeiro de 2017. 
Com isto, o Tauá Atibaia terá uma oferta de 724 
apartamentos”, assegurou Lizete que informou 
também que deverá ampliar o restaurante que terá 
capacidade para até 1000 pessoas.

Intercity Hotels e HRS Group 
firmam acordo comercial

Com o objetivo de ampliar sua operação no 
Brasil, a HRS assinou um acordo comercial com a 
Intercity Hotels. A empresa gaúcha, que atualmen-
te conta com 30 hotéis em território nacional e um 
em Montevidéu, será uma parceira estratégica para 
ampliar o portfólio da HRS para seus mais de 40 

mil clientes em todo o mundo.
Com foco no cliente corporativo, a HRS con-

centra um dos principais públicos da Intercity 
Hotels. Desta forma, o objetivo comum às em-
presas é oferecer um produto de excelente qua-
lidade, atendendo a demanda do cliente e assim 
aumentar a receita dos hotéis da rede com reser-
vas realizadas através do portal HRS.

Alexandre Pereira de Oliveira, Managing 
Director para a América Latina do HRS Group, 
afirma que está muito motivado com a parceria co-
mercial que levará aos clientes no Brasil e no mun-
do uma oferta de alta qualidade, de uma marca 
moderna e em franca expansão. “Esta é mais uma 
nova conquista para o HRS Group e certamente um 
marco importante no desenvolvimento de nossas 
operações no Brasil e na América Latina”, afirma.

Paulo Salvador, Diretor de Distribuição da Rede 
Intercity declarou que a Intercity prevê a abertura 
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de mais de 40 hotéis nos próximos três anos nas 
principais cidades do país. “Acreditamos que essa 
parceria com a HRS é um novo marco para nossas 
empresas. A HRS é um gigante conhecido mundial-
mente pela sua atuação nas viagens corporativas 
online. Estamos confiantes no resultado e orgulhos 
de sermos um dos primeiros do Brasil a fortalecer a 
oferta da HRS com nossos produtos”, conclui.

Rede Travel Inn investe no segmento 
corporativo para manter crescimento

A rede hoteleira Travel Inn, bandeira do 
Grupo Results, registrou crescimento acumulado 
de 25% nos últimos dois anos e resultados favo-
ráveis no primeiro semestre de 2015. A bandeira 
espera ainda fechar 2015 com crescimento total 
em torno de 12% em todos os setores que atua: 
Hotéis, Flats, Pousadas, Resorts e Residence. 
Segundo a ABRACORP — Associação Brasileira 
de Agências de Viagens Corporativas, a Travel 
Inn obteve crescimento de 85,1% em vendas 
(Hospitality domestic – sales) e de 48,9% em di-
árias (Room Nights), em comparação ao mesmo 
período do ano passado, devido a mais uma con-
versão para a Bandeira Travel Inn. 

Para Manuel Gama (Foto), Presidente do Grupo 
Results, o cenário econômico adverso não impediu 

o bom resultado do Grupo. “O crescimento real 
do faturamento do setor de viagens corporativas, 
muito importante na estratégia da empresa, impul-
sionou os resultados positivos da companhia, que 
soube entender o momento econômico e suas ten-
dências e tomar as devidas providências para que 
o faturamento não fosse afetado pelo baixo desen-
volvimento do mercado” afirma o executivo.

A empresa demonstra otimismo para os próxi-
mos anos e aposta em novos hotéis no segmento 
business para fomentar sua estratégia de expan-
são. A começar pelo Travel Inn de Indaiatuba, 
denominado Travel Inn Wise Hotel, projeto com 
216 apartamentos em Indaiatuba (SP) em parce-
ria com a construtora e incorporadora Congesa. 
As unidades deste hotel, que funcionarão no 
modelo de condo-hotel, já estão à venda e se 
apresentam como alternativa para investidores 
interessados em diversificação de investimentos, 
mas num mercado com demanda de negócios e 
estrutura econômica e social já evoluída.

Ainda no segmento de Hotel de negócios, a rede 
negocia desenvolvimento de dez hotéis com a mar-
ca no Estado de São Paulo. No segmento de lazer, os 
planos de expansão estão voltados para João Pessoa, 
município de Conde, com a construção do Travel Inn 
Vista Morena, hotel com 174 apartamentos. 

Alexandre Pereira de Oliveira, Managing 
Director para a América Latina do HRS 

Group e Paulo Salvador, Diretor de 
Distribuição da Rede Intercity
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Opte Hotéis passou a 
administrar Pousada Camelot

A Opte Hotéis – rede hoteleira voltada exclusivamente 
para hospedagens a lazer e eventos, como hotéis fazenda, 
pousadas e resorts – passou a contar com mais um em-
preendimento em seu portfólio, a Pousada Camelot. O 
empreendimento está localizado na entrada da cidade de 
Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, a apenas 3 quilô-
metros da divisa do Parque Nacional, em Goiás. 

Com estrutura e decoração de um castelo medie-
val, a Pousada Camelot dispõe de 20 suítes temáticas, 
a exemplo das suítes Arthur, Lancelot e Excalibur, 
totalmente amplas e sofisticadas, sendo considera-
das verdadeiros castelos a apenas 2 horas de Brasília.  
Além disso, todas as acomodações contam com TV 
LCD, frigobar, ar condicionado, internet wi-fi, ba-

nheiro individual e cofre. 
Já na área externa, há espaços para eventos, pisci-

nas (adulto e infantil), spa com hidromassagem aque-
cida, salão de jogos, sauna, bar; além de um amplo 
estacionamento e também heliponto. 

Intercity passa a administrar 
hotel em Brasília (DF)

Desde o último dia 26 de outubro, a Intercity as-
sumiu a administração do hotel Brisas do Lago, em 
Brasília, ampliando sua presença na capital federal. O 
empreendimento conta com 750 apartamentos, sendo a 
segunda conversão de bandeira da rede em 2015 — a 
primeira foi em São Paulo (Intercity Interative Jardins).

Este será o maior empreendimento no portfó-
lio da rede, que hoje possui 31 unidades sob sua 
administração no Brasil e uma no Uruguai, em 
Montevidéu. O hotel possui infraestrutura com-
pleta e facilidades como SPA, sauna, piscinas e 
deck molhado, oito mirantes e um píer para o Lago 
Paranoá, academia, sala de jogos, business Center, 
restaurante, completa infraestrutura de eventos, 
estacionamento e uma loja de conveniência. 

Além desta unidade, a rede ainda prevê, até o fim 
deste ano, a inauguração do Intercity LED Águas Claras 
na capital federal. Juntas, as duas unidades irão oferecer 
quase mil apartamentos somente em Brasília. 
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Marriott anuncia investimento de R$ 
400 milhões para 11 hotéis no Brasil

A Marriott anunciou a abertura de 11 
novas propriedades no Brasil. As inaugu-
rações, previstas para serem concluídas 
até 2018, incluem a chegada das bandei-
ras AC by Marriott, Fairfield by Marriott e 
Residence Inn by Marriott – todas já consa-
gradas no exterior e inéditas no País – além 
do segundo hotel com a marca Courtyard by 
Marriott (o primeiro inaugurado no começo 
de 2015 está localizado em Recife-PE). 

Os novos hotéis foram pensados em 
atender às necessidades da demanda inter-
na. Por meio de pesquisas realizadas com 
os clientes, identificou-se que o viajante 

brasileiro não é necessariamente atraído 
pela ideia do “quanto maior, melhor”, mas 
leva em conta, principalmente, o custo-be-
nefício. Por isso, optou-se estrategicamente 
por trazer essas novas bandeiras, que aliam 
qualidade, uma ampla oferta de serviços, 
comodidade e conforto a preços extrema-
mente competitivos.

Tim Sheldon, Presidente da Marriott para 
o Caribe e América Latina,  declarou que o 
crescimento está no caminho certo e dentro 
das expectativas. “Sete dos 11 hotéis já estão 
em construção, por isso, mais do que anun-
ciar os projetos, é importante dizer que eles 
já estão confirmados e, inclusive, tomando 
forma,” afirma. Os 11 novos hotéis serão lo-
calizados em cinco estados brasileiros: Paraná 
(Curitiba), Pernambuco (Recife), Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro), Rio Grande do Sul (Porto Alegre) 
e Santa Catarina (Florianópolis e São José – re-
gião metropolitana da capital). 

 O Rio de Janeiro, que atualmente conta 
com o JW Marriott, localizado na praia de 
Copacabana, receberá quatro novos hotéis 
sendo dois AC by Marriott, um Courtyard 
by Marriott e um Residence Inn by Marriott. 
A capital do Pernambuco, que inaugurou o 
primeiro Courtyard by Marriott do Brasil em 
março deste ano (localizado na praia de Boa 
Viagem), receberá um Fairfield by Marriott. 
Já Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre re-
ceberão hotéis Marriott pela primeira vez.

Confira abaixo lista de cidades e bandeiras 
Marriott que chegarão ao País 
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Lorena (SP) receberá unidade 
da Rede Hotel 10 

A Rede Hotel 10, presente em cinco estados bra-
sileiros (Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e Goiás), anunciou que vai im-
plantar seu primeiro empreendimento no estado de 
São Paulo, na cidade de Lorena. Com investimen-
to de R$ 20 milhões que deverão ser captados no 

mercado de investidores, o novo hotel terá 3,8 mil 
m2 de área construída, com cinco pavimentos (tér-
reo e mais quatro andares), e 104 quartos. Ao todo, 
estima-se que serão gerados 100 novos empregos, 
sendo 25 colaboradores diretos e 75 indiretos.

A cidade de Lorena passa por um ótimo período 
de crescimento em função da criação de leis munici-
pais que incentivam o desenvolvimento econômico. 
Além disso, o Vale do Paraíba também está estrategi-
camente localizado entre os principais polos empre-
sariais, portuários e consumidores do Brasil, tendo 
Lorena como destaque não só pela infraestrutura, 
mas também pelos elevados índices socioeconômi-
cos. Este será o décimo primeiro hotel da rede.

 As cidades do interior de São Paulo, localizadas no 
Vale da Paraíba, são conhecidas por suas atrações re-
ligiosas, o que aquece e movimenta a economia local. 
Alguns municípios chegam a receber 15 milhões de fiéis 
anualmente. Lorena foi inserida recentemente nesta rota, 
pois abriga atrativos turísticos religiosos como a Basílica 
de São Benedito, Matriz Nossa Senhora da Piedade, 
Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Casa Bethânia. 
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Obras do Mabu Express em 
Guarapuava (PR) estão em 
ritmo acelerado

As obras do novo hotel da bandeira Mabu Express 
estão a todo vapor. Localizado em Guarapuava, no 
Centro-Sul do Paraná, o empreendimento está na 
fase de edificação dos primeiros pavimentos. O hotel 
receberá um  investimento de R$ 15 milhões e tem 
previsão de abertura em julho de 2016.

O Mabu Express em Guarapuava contará com 
128 apartamentos e uma infraestrutura hoteleira 
completa, contando com Lobby Bar e restauran-
te. Segundo o gerente de novos negócios da Rede 

Mabu Hotéis & Resorts, Juliano Macedo, a racio-
nalização do uso de materiais na realização das 
obras, tem sido prioridade. “Utilizamos produtos 
e processos sustentáveis e aplicamos programas 
de gestão que atendam às necessidades ambien-
tais, sociais e econômicas”. Localizado no aces-
so principal de Guarapuava, o empreendimento 
conta com a parceria da Sul Empreendimentos 
Ltda. e de investidores locais. 

Além do novo hotel em Guarapuava, a Rede 
Mabu lançou, em um primeiro momento, mais 
dez empreendimentos Mabu Express, com inves-
timento total aproximado de R$ 165 milhões. As 
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cidades prioritárias estão localizadas nos estados 
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Minas Gerais. 

Há empreendimentos que estão em fase de li-
cenciamento para início das obras, sendo elas: 
Pelotas/RS, São José dos Pinhais/PR, Cascavel/PR 
e Valinhos/SP. Para a escolha das regiões, foram 
priorizadas as cidades secundárias e terciárias que 
estão em franca expansão no Brasil.

Rede BHG terá cinco novos 
hotéis no RJ e SP

A rede BHG – Brazil Hospitality Group anun-
ciou que está expandindo o portfólio da bandeira 
Soft Inn, marca econômica do grupo. Atualmente 
com cinco hotéis Soft Inn em operação, a BHG 
irá inaugurar até 2017 mais nove empreendimen-
tos com a bandeira econômica, entre eles Soft Inn 
Rio Business (151 quartos), Soft Inn Nova Iguaçu 
Business (200 quartos) e Soft Inn  Niterói Business 
(161 quartos), no Estado do Rio de Janeiro. Já no 
Estado de São Paulo serão dois empreendimentos:  
Soft Inn  São Paulo Business (200 quartos) e Soft 
Inn Santos Business (200 quartos).

Os empreendimentos estão sendo desenvol-
vidos pela incorporadora STX Desenvolvimento 
Imobiliário e terão como destaques diárias econô-
micas, apartamentos bem iluminados, decoração 
moderna e serviços de qualidade. A marca Soft Inn 
oferece como principal chamariz de seus serviços o 
Soft Food, um novo conceito na linha de restauran-
te e loja de conveniência, aberto 24 horas por dia, 

sete dias por semana.
De acordo com Felipe Gomes, CFO, IRO & 

Business Development Director da rede, “Por con-
ta do atual ambiente econômico do país, o setor 
de hotelaria é pressionado tanto pela demanda, 
por conta da queda da renda no país, quanto pelas 
pressões inflacionárias que impactam em sua ope-
ração. Os hotéis econômicos, que são bastante efi-
cientes em termos de custos, se adequam com mais 
facilidade à atual realidade do mercado hoteleiro 
brasileiro”, explicou.

O hotel Soft Inn Rio Business será inaugurado no 
centro da capital fluminense e próximo a grandes 
empresas, do aeroporto Santos Dumont, do novo 
Porto Maravilha e dos principais centros culturais 
da cidade. A expectativa é que os 151 quartos sejam 
utilizados tanto para o turismo de negócios quanto 
para o lazer, já que há várias opções de entreteni-
mento no entorno (Centro Cultural Banco do Brasil, 
Museu de Arte do Rio – MAR, Praça Mauá, Lapa, 
etc). Em Nova Iguaçu, será construído o Soft Inn 
Nova Iguaçu Business, que contará com 200 apar-
tamentos. O empreendimento ficará situado próxi-
mo ao centro comercial, na Via Light – via expressa 
que liga os munícipios do Rio de Janeiro à Nova 
Iguaçu. O Soft Inn Niterói Business será construí-
do em ponto estratégico do município do Rio onde 
Oscar Niemeyer realizou grandes projetos, como o 
Museu de Arte Contemporânea.

Na capital paulista, o Soft Inn São Paulo Business 
está sendo construído próximo ao centro comer-
cial da Avenida 25 de Março e terá cerca de 200 
apartamentos. Em Santos, no litoral paulista, será 
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desenvolvido o Soft Inn Santos Business, também 
com cerca de 200 unidades. A unidade ficará na 
Avenida Marques de Herval, no bairro do Valongo, 
próximo a centros de exploração e produção de gás 
e petróleo da Bacia de Santos.

Samba Hotéis terá unidade 
em Belo Horizonte 

A Samba Hotéis chegará no próximo mês de ja-
neiro à Belo Horizonte, onde fica sua sede, com a 
entrada em operação de uma unidade no bairro da 
Pampulha, um dos cartões postais da capital mi-
neira. O Belo Horizonte Samba Pampulha está sen-
do implantado na parte mais charmosa e bucólica 
da Lagoa da Pampulha, ao lado de ícones como o 
Museu de artes, o Pampulha Iate Clube e outros.

Com 50 apartamentos, amplos quartos com 
vista privilegiada e excelente localização, o 
Hotel passa a ser uma alternativa de hospeda-
gem para a região da Pampulha para o turista 
de lazer, de eventos esportivos, ou mesmo a ne-
gócios. Está próximo do estádio do Mineirão, do 
aeroporto da Pampulha e fácil acesso ao Centro 
Administrativo do Governo de Minas.

Com a entrada em operação desta nova unida-
de, a Samba Hotéis passa a contar com quatro ho-
téis sob administração, sendo o Samba Viva!, em 
Sacramento-MG, o Samba Foz do Iguassu-PR e o 
Samba Rio de Pedras, em Itabitito (MG). Além dis-
to, existem oito contratos assinados para hotéis que 
inauguram entre 2015 e 2016 como o Bossa Nova 
Beirute, Samba Village Orlando, Bossa Nova Haras 
Moinho, dentre outros.
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Barão de Cocais (MG) terá 
hotel Impar Express 

A PGCR Administração Hoteleira abrirá no 
dia 1º de março de 2016, em Barão de Cocais 
(MG), o seu mais novo empreendimento Ímpar 
Express Barão de Cocais. O hotel contará com 
74 apartamentos de 22m² distribuídos na cate-
goria econômica. O hotel contará com restau-
rante próprio, fitness Center e estrutura com-
pleta para eventos que suportam 250 pessoas.

Como diferencial, o empreendimento dispo-
nibiliza ainda estacionamento, internet wire-
less gratuita, café da manhã e serviço de quar-
to. “Localizado no centro da cidade, o hotel 

visa atender à crescente demanda local, que 
recentemente se intensificou consideravelmen-
te”, avalia o CEO da PGCR, Pablo Ramos.

De acordo com Ramos, a falta de bons pro-
dutos hoteleiros na região motivou a marca a 
lançar o hotel. Ele afirma que a necessidade dos 
clientes por hotéis que consiga atendê-los bem 
e com serviços diferenciados foram os princi-
pais fatores que levaram a empresa a investir 
no município. “Com um trabalho minucioso de 
estudo de mercado, percebemos uma certa ca-
rência no setor hoteleiro regional, motivo que 
impulsionou a PGCR a construir um hotel refe-
rência na cidade”, afirma Ramos.
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Novos executivos no Royal Palm 
A rede hoteleira Royal Palm Hotels & Resorts 

contratou dois profissionais para as áreas de lazer 
e eventos. Dario Neves e Icaro Chamon assumem, 
respectivamente, os cargos de executivo de ven-
das de lazer e executivo de vendas de eventos. 
Eles se reportarão ao diretor comercial do grupo, 
César Nunes. Neves é formado em Administração 
de Empresas pela Faculdade Anhanguera de São 
Caetano (Faenac) e em Gestão de Empresas pela 
Universidade Metodista de São Paulo, iniciando 
sua carreira no Transamérica São Paulo. Trabalhou 
ainda nas agências BBTour e Avipam. Desde en-
tão, acumulou passagens por redes como Marina, 
Blue Tree Hotels e Bourbon Hotéis & Resorts. 
Entre abril de 2014 e julho deste ano, foi gerente 
de contas no Paradise Golf & Lake Resort. 

Já Icaro Chamon é formado em 
Administração Hoteleira pela Universidade 
Anhembi-Morumbi e em Gestão em Liderança 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 
2004, ingressou no segmento como assisten-
te de eventos do Meliá Hotels, migrando um 
ano depois para o Pestana Hotels & Resorts, 
de onde saiu em 2010 como gerente de con-
tas. Assumiu a mesma função na Trend 

Operadora, tornando-se, posteriormente, 
gerente de vendas. 

Novo gerente de RM no Pestana
Com o objetivo de promover a gestão in-

teligente de oferta e demanda no mercado, o 
Pestana Hotel Group contratou Ricardo Souza 
para o cargo de Gerente da área Revenue 
Management & Business Intelligence. O pro-
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dade Matos Grey, onde coordenou a campa-
nha de lançamento no Sudeste e Nordeste 
da rede varejista carioca Leader. Na capital 
paulista, Camilla exerceu o cargo de gerente 
de marketing da BR Malls. 

Vivence Hotéis tem novo 
diretor comercial

A administradora Vivence Hotéis anunciou 
a promoção de Paulo de Tarso Benedet para o 
cargo de diretor comercial do grupo. O execu-
tivo conciliará esta nova função com a gerên-
cia geral do Vivence Suítes Hotel, em Goiânia. 
Benedet é formado em Direito e possui 28 
anos de experiência no setor hoteleiro, tendo 
iniciado sua carreira como cost controller no 
Sheraton Mofarrej Hotel & Towers. Além dis-
so, acumula passagens pelo Slaviero Palace, 
Grand Hotel Rayon, Blue Tree Hotels, Roochelle 
Corporate Hotel, Hotel Internacional Termas 
do Gravatal, Gran Hotel Bittar de Brasília, 
Teju Açu Ecopousada, Jardim Atlântico Beach 
Resort e The Sun Premium Resort.

fissional está no mercado de hotelaria desde 
2005 e já passou por grandes bandeiras como 
a Blue Tree e a Estanplaza, ambas nas áreas 
de vendas.  Formado em Hotelaria no SENAC, 
Ricardo fez pós-graduação na Fundação 
Getulio Vargas e se especializou em Revenue 
Management na Cornell University, em Nova 
Iorque. A ideia do Pestana Hotel Group é que 
a gestão de RM atue também como um depar-
tamento de apoio em estratégias e inteligência 
de mercado para as demais áreas do grupo. 

Nova gerente no Rio Quente
A executiva Camilla Azeredo é a nova Gerente 

de experiência marketing do Grupo Rio Quente, 
detentor das marcas Rio Quente Resorts, Hot 
Park, Rio Quente Vacation Club e Valetur. A 
profissional vem da empresa JHFS, onde ocupou 
por três anos a gerência de marketing corporati-
va. Possui formação em Relações Públicas pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-
graduada em gestão de marketing empresarial 
pela Universidade Federal Fluminense.

Camilla conta com dez anos de experiência 
em varejo na área de marketing e comunica-
ção, tendo passagem nos shoppings Leblon 
e Iguatemi, na capital fluminense, como co-
ordenadora de marketing. A profissional foi 
executiva de contas da agência de publici-
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Alexandre Solleiro é o novo 
presidente da BHG 

A BHG – Brazil Hospitality Group contratou o 
executivo português Alexandre Solleiro para ser 
o novo presidente e comandar as mudanças que 
serão implantadas. Entre elas estão a moderniza-
ção dos seus conceitos e produtos, na implemen-
tação dos mais avançados métodos e tecnologia 
de gestão e distribuição, bem como na evolução 
do serviço e acolhimento a todos que se deslocam 
a lazer ou em negócios. Solleiro acumula 29 anos 
de experiência em gestão de companhias globais, 
sendo que nos últimos nove anos, esteve à fren-
te da Tivoli Hotels & Resorts como CEO. Outra 
importante rede que Solleiro desenvolveu carrei-
ra internacional foi no Grupo Accor e agora ele 
e traz todo seu conhecimento em um momento 
para a BHG, que está focada em mudanças.

Novo chef no Hotel Matiz Jaguariúna 
O Rick’s Restaurante e Bar, instalado nas 

dependências do Matiz Jaguariúna (SP) está 
sob novo comando na cozinha. Formado em 
Gastronomia pela Anhembi Morumbi, Luciano 
Carlos é o novo Chef do estabelecimento. Com 
20 anos de experiência no mercado hoteleiro, 

o chef já trabalhou em conceituados hotéis, 
como Grand Hyatt São Paulo, Bourbon Resorts 
e Hotel Vila Galé. Com uma extensa bagagem 
profissional, Luciano Carlos já atuou ao lado 
de renomados chefs da cozinha nacional e in-
ternacional, como: Alex Atala, Pascal Valero, 
Marc Le Dantec e Marcelo Pinheiro. 

Novo Chef no Vitória Concept
O Vitória Hotel Concept Campinas tem um 

novo chef executivo para auxiliar na coordena-
ção de sua gastronomia. À frente do Buffet Casa 
Bellini há cerca de três anos, Jonathan Wehrung 
atuará sob a supervisão da Gerente de Alimentos 
& Bebidas da Rede Vitória Hotéis, Cristina 
Róseo. Aos 30 anos, o francês terá o desafio de 
inovar, não apenas à frente do Casa Bellini, como 
também junto às ações gastronômicas extras do 
Centro de Convenções do Hotel e dos almoços 
do Esquinica Natural, trazendo tendências, sa-
bores e novas experiências aos menus. A base 
gastronômica de Wehrung vem das experiên-
cias vividas nas regiões francesas, somadas às 
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dezenas de viagens mundo afora. O Chef come-
çou cedo. Aos 13 anos já se dedicava às panelas 
e receitas. Trabalhou no Caribe, na Espanha e 
aprimorou habilidades em Cannes, ao lado do 
renomado chef francês, Christian Sinicropi. Em 
Megève, nos Alpes, cozinhou ao lado do grande 
Chef Emmanuel Renault, à frente do restaurante 
Flocons de Sel, com três estrelas Michelin.

Novos diretores na BHG
Além da nomeação de Alexandre Soleiro como 

presidente da Brazil Hospitality Group, também 
foram apresentados os executivos Patrick Vaysse 
e Marcelo Buder que assumirão as diretorias de 
Operações e Engenharia, respectivamente. Os pro-
fissionais possuem ampla experiência no mercado 
hoteleiro nacional e internacional e agora terão como 
desafio modernizar conceitos e produtos, bem como 
colaborar com a evolução do serviço e acolhimento a 
todos que viajam a lazer ou a negócios.

O francês Vaysse é graduado pela École Hotelière 
de Marseille e tem 25 anos de experiência em hote-
laria, com carreira fundamentada no Grupo Accor, 
onde atuou na Europa e na Ásia, incluindo em sua 
experiência o Hotel Banyan Tree, referência no seg-
mento de luxo. Já o argentino Marcelo Buder pos-

sui dez anos de experiência no mercado hoteleiro, 
já tendo passado pelos Estados Unidos, Rússia, 
Europa e a maioria dos países latino-americanos. 
O profissional também trabalhou no Grupo Accor 
e foi um dos principais responsáveis pela implan-
tação de toda sua rede hoteleira na América Latina, 
o executivo trabalhou nos últimos anos para a rede 
americana Host Hotels & Resorts no cargo de VP 
Engenharia para América Latina.

Nova GG no Costa Brasilis Resort 
O Costa Brasilis Resort, unidade administrada 

pelo Grupo Samadhi Hotels, em Vila de Santo André, 
Santa Cruz Cabrália, no Sul da Bahia, tem uma nova 
gerente geral. Trata-se de Patrícia Luz, que, em 
seus 18 anos de carreira em grandes empresas, 
já passou pelo Grupo FlyTour, em Alphaville 
(SP), Bourbon Atibaia Convention Spa & Resort, 
em Atibaia (SP), La Maison Buffet, em Fortaleza 
(CE), Sofitel Guarujá Jequitimar, no Guarujá (SP), 
The Royal Palm Plaza Hotel Resort, Campinas (SP) 
e All Star Music Hotel Walt Disney, em Orlando 
(FL). A Executiva atuou em importantes implantações 
em Resort, agência e buffet, no qual adquiriu experiên-
cia em catering e eventos sociais de grande porte.
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Bristol Metrópole (PR) cria suíte 
exclusiva para noivas

O Hotel Bristol Metrópole, localizado em 
Maringá (PR), anunciou que acaba de criar um 
espaço exclusivo para noivas prestes a se ca-
sarem, onde é possível encontrar uma área de 
maquiagem e para making off do dia de bele-
za. O espaço foi criado pensando em propiciar 
mais conforto para noivas.

De acordo com o gerente de operações do Bristol 
Metrópole, Willian Gallina, “O objetivo da adequa-
ção foi a grande procura por pacotes de núpcias, 
que nos fizeram identificar a necessidade de re-
novar as Suítes Classic e incluir o ‘Espaço Studio’, 
planejado para oferecer toda a comodidade e tran-
quilidade que as noivas precisam”, conta.

As suítes com esses espaços foram entregues 
no mês de setembro, justamente no mês conside-

rado “novo mês das noivas” por cerimonialistas. 
Os quartos contam com espelho de corpo inteiro, 
bancada de trabalho para o maquiador, cadeira 
própria para maquiagem e cabide de parede (para 
pendurar as vestimentas dos noivos).

Barretos Country Hotel (SP) 
investirá R$ 3 milhões em 
construção de mega piscina

O Barretos Country Hotel, localizado no interior pau-
lista, irá investir R$ 3 milhões em seu complexo de lazer 
com a construção de dez novas atrações. Dentre as novida-
des, estará a construção de uma piscina com praia artificial 
que produz até 32 tipos de ondas de diversos tamanhos e 
velocidades, conjunto de toboáguas, assim como a remo-
delagem total da fazendinha que foi reconstruída em área 
de mais de 24 mil metros quadrados comportando lago 
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pesqueiro com ilha onde chegarão tirolesas que também 
devem ser inauguradas ainda este ano.

As obras de ampliação do parque aquático e da fa-
zendinha tiveram início em abril desse ano e darão con-
tinuidade à temática country adotada em todo o 

empreendimento,  contemplando todos os públicos, 
especialmente jovens com atrativos radicais que in-
clui brinquedos aquáticos à atrativos de aventura 
como arvorismo, escalada e tirolesas e também atra-
ções exclusivas para crianças e adolescentes.
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Stream Palace (SP) 
apresenta nova suíte

O Stream Palace Hotel, localizado em 
Ribeirão Preto, interior de São Paulo, reinaugu-
rou sua suíte máster, que passou recentemente 
por uma extensa reforma. O apartamento ga-
nhou uma roupagem mais moderna com novos 
móveis, lustres, pisos, quadros e decoração es-
pecial feita pelo arquiteto Fabio Carlin.

Segundo a gerente do Stream Palace, Rosemeire 
Zuccolotto, o objetivo da reforma era oferecer um 
ambiente moderno e aconchegante. “Nossa preo-
cupação é proporcionar experiências sempre ricas 
e positivas aos nossos hóspedes”, afirma. A suí-
te tem 42 m² que incluem quarto e antessala com 
cama de casal, sofá, frigobar, TV a cabo, poltronas, 
mesa para leitura e ar condicionado.

O conceito, criado pelo arquiteto Fábio Carlin 
para o projeto da suíte máster, foi inspirado no 
clima outonal, que apresenta um ar mais sóbrio. 
“Tons neutros do bege ao marrom aparecem em 
diferentes texturas, e percorrem de ponta a ponta a 
decoração criando um ambiente onde acolhimento 
é a palavra-chave”, destaca o arquiteto.

Alguns dos maiores destaques da nova suíte 

ficam por conta da iluminação, pensada espe-
cialmente para compor cada espaço do ambien-
te, e da nova cabeceira da cama, que se estende 
até o teto e é confeccionada em placas estofa-
das em suede marrom.

Para Rosemeire é importante manter sempre o 
padrão de qualidade do apartamento, que é um 
dos principais do hotel. “Já recebemos nessa suíte 
diversos artistas, cantores, atores e outras pessoas 
importantes do Brasil e do exterior. Além disso, 
muitas noivas procuram a suíte master para a noi-
te de núpcias. Nesse caso, fazemos uma decoração 
exclusiva para a ocasião”, completa a gerente.

San Diego Suítes Pampulha 
(MG) passa por ampliação

O Hotel San Diego Suítes Pampulha, localizado 
em Belo Horizonte (MG) está finalizando a revita-
lização, ampliando as instalações e criando novos 
ambientes. Gerenciado pela Rede de Hotéis Arco, 
o estabelecimento investe na reestruturação do lo-
bby, aumentando significativamente o espaço da 
recepção após dois anos em operação.

O hotel ainda aposta na construção de um mo-
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derno espaço para eventos, que comportará simultaneamente 75 pes-
soas e na ampliação do restaurante, que atenderá 100 pessoas, além 
de investir na implantação de um lounge para relaxamento e con-
templação do pôr do sol. Pensando também nos pequenos, o hotel 
irá instalar um playground completo. Todas as mudanças propostas 
pelo empreendimento serão finalizadas em outubro.

Segundo o Gerente Geral do hotel, Marcos Cariri, a reforma 
visa atender completamente as demandas dos hóspedes, com-
provando a qualidade 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 experiência inigualável em hospedagem, satisfazendo-os 
em todos os requisitos”, afirma Cariri.

Hotel Bristol João Pessoa (PB) investe em retrofit
O hotel Bristol João Pessoa, localizado na capital da Paraíba, anun-

ciou que está passando por um completo retrofit para propiciar mais 
conforto aos seus hóspedes. Dentre as áreas que estão sendo moder-
nizadas estão os 50 apartamentos, que estão ganhando novo mobili-
ário, enxoval e pintura. 

Agora, os quartos do hotel contam com mesas de trabalho menores, 
ideais para o uso de laptops, e cadeiras mais amplas. “Optamos por 
essa combinação para valorizar o ambiente e torná-lo mais aconche-
gante e espaçoso”, explica a gerente do Bristol, Cristiane Caetano.

De acordo com a executiva, os quartos agora contam com uma 
nova pintura em tons amarelo vanilla e chocolate, as quais são mais 
neutras e trazem mais conforto aos clientes. Os apartamentos tam-
bém ganharam novos modelos de ar condicionado.

As áreas de uso comum também estão sendo modernizadas e a 
previsão é de que sejam concluídas em breve. “Recuperamos a fa-
chada e utilizamos a coloração laranja para ressaltar os tons de nossa 
marca. Também colocamos cerâmica em toda extensão do nosso cor-
redor externo, onde há o fluxo de veículos”, explica a gerente.

O lobby agora conta com novas poltronas, puffs e almofadas co-
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loridas, em contraste com um sofá de tom mais só-
brio. Para ficar mais parecida com a “sala de casa”, 
a área recebeu  tapete e deixou de lado a mesinha 
de centro. “Queremos que os hóspedes encontrem 
o melhor de João Pessoa em um único lugar e esta-
mos preparando nosso hotel para isso”.

Plaza Hotéis investe 
R$ 2 milhões em tecnologia

A rede Plaza Hotéis, Resorts & Spas firmou 
uma parceria com a empresa Robot Brasil 
para a reestruturação do ambiente tecnoló-
gico de todas as suas unidades espalhadas 
pelo País. Ao todo, serão investidos cerca 
de R$ 2 milhões em tecnologia para o hós-
pede, área corporativa e infraestrutura.

O investimento contempla a renovação de toda 
a rede Wi-Fi, que agora será by Cisco System, alian-

do ao aumento da largura de banda dos links de 
internet, implementações de soluções como Office 
365, soluções de segurança da informação e tec-
nologia Voip. Os projetos estão em andamento. 
De acordo com Jeanpiero Rodriguez, da Robot 
Brasil, o objetivo do trabalho é oferecer as mais 
avançadas e seguras soluções tecnológicas que o 
mercado mundial possui e com foco total na sa-
tisfação dos clientes internos e externos.

Também serão contemplados pelos investi-
mentos a implantação de soluções inovadoras que 
aumentam a velocidade e facilitam o processo de 
reserva diretamente no site da rede, assim como 
ferramentas que aprimoram o relacionamento e 
garantem mais conforto para os hóspedes, que po-
dem, entre outras coisas, realizar o check-in pela 
web antecipadamente, diminuindo o tempo nas re-
cepções e aprimorando os processos do mesmo.

Os hotéis Plaza estão ganhando to-
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tens de autoatendimento e avaliação, onde 
o GuestOne (desenvolvido pela empresa 
Check-in) já está sendo utilizado no Plaza 
São Rafael Hotel, na capital gaúcha e em bre-
ve em outras unidades, como o Plaza Itapema 
Resort, em Santa Catarina (Foto acima). Isto 
garante a comunicação direta do cliente, me-
diante um aplicativo com sugestões, elogios 
ou outros comentários, proporcionando an-
tecipar as necessidades dos clientes e, muitas 
vezes, resolver qualquer desconforto ainda 
durante sua permanência nos hotéis.

Aldeia das Águas Park Resort R$ 3 
milhões em modernização

O Resort situado em Barra do Piraí (RJ) está 
passando por uma grande reforma. De acordo com 
Valmir Ferreira, Diretor executivo do Aldeia das 
Águas, serão investidos R$ 3 milhões em novos 
equipamentos e reformas no parque até o carnaval. 
“Vamos inaugurar dois restaurantes e três lancho-
netes, além de dois novos brinquedos. Um para 
crianças e o outro bem radical voltado pra quem 
gosta de adrenalina”, explicou.

A primeira atração a ser inaugurada foi a área 
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temática do Papa Capim, no último dia 4 de ou-
tubro, com a presença do cartunista Mauricio 
de Sousa, o criador da Turma da Mônica.  No 
ano passado, o Papa Capim se tornou o sím-
bolo do Aldeia das Águas e agora ganha um 
espaço especial dentro do parque. “A área te-
mática está direcionada às crianças, com uma 
piscina infantil e personagens do cartunista. 
Na primeira quinzena de dezembro será a vez 
de quem gosta de desafios radicais com o lan-
çamento de um brinquedo que envolve altura e 
velocidade”, contou o diretor.

Hotel Viale Cataratas (PR) 
investe R$ 1,2 mi em serviços 
tecnológicos 

O Viale Cataratas, de Foz do Iguaçu, investiu R$ 
1,2 milhão em tecnologia de ponta para ampliar os 
recursos de acesso à internet no hotel e moderni-
zação em itens de decoração. O objetivo da refor-
mulação dos equipamentos e recursos é oferecer 
muito mais velocidade nas conexões wi-fi, disponí-
vel de forma gratuita em todos os apartamentos e 
áreas comuns do empreendimento, além de maior 
conforto nas unidades habitacionais. 

Segundo Paulo Baldan, diretor do Grupo 
Viale, o hotel, desde sua inauguração há seis 
anos, já disponibiliza internet free de alta ve-
locidade para os hóspedes. “Quando inaugu-
ramos o Viale Cataratas colocamos o que ha-
via de mais moderno em recursos tecnológicos 
na época. Atualmente, com o crescimento do 
uso de dispositivos móveis como smartpho-
nes, tablets e notebooks, decidimos ampliar a 
velocidade por fibra ótica nos apartamentos, o 
que irá contribuir muito para a demanda atu-
al, principalmente na alta temporada quando o 
hotel terá praticamente ocupação total todos os 

dias”, informa o empresário.
Os novos equipamentos e tecnologia insta-

ladas também irão contribuir, segundo o exe-
cutivo, para melhorar o acesso de muitas pes-
soas ao mesmo tempo à internet, em especial 
quando acontecem eventos no hotel. “Tivemos 
um crescimento muito grande na realização 
de eventos em nosso Centro de Convenções. 
Vamos ampliar, com os novos recursos, a ve-
locidade de banda dedicada para esse segmen-
to, tanto para as apresentações dos programas, 
quanto para os usuários que estiverem partici-
pando do evento”, acrescenta Baldan.

Outro investimento feito pelo Viale para me-
lhorar o conforto na hospedagem está na troca 
das atuais TV’s de LED por Smart TV’s em to-
dos os apartamentos, incluindo as suítes que 
receberam aparelhos de 50 polegadas, todas 
com acesso à internet. Também foram trocados 
os chuveiros de vários apartamentos instalan-
do modelos que proporcionam maior pressão e 
vazão de água com diversas opções de tempe-
raturas. “Os novos chuveiros possuem recursos 
de economia no uso contínuo pela forma como 
a água é distribuída pelos orifícios. Essa tecno-
logia vai permitir que os hóspedes tenham ba-
nhos ainda mais confortáveis, sem oscilações 
de temperatura e mantendo o compromisso do 
hotel com a sustentabilidade”. 

De forma gradativa, o hotel faz a troca de ca-
mas de casal para King Size, cortinas Blackout, 
carpetes dos corredores e iluminação de led.

Baviera Park Hotel (RS) passa a 
atender clientes via Whatsapp
Número está disponível para 
tirar dúvidas e fazer reservas

O Baviera Park Hotel, situado na cidade 
de Teutônia, no Rio Grande do Sul, está aten-
dendo seus clientes também via Whatsapp. 
Os hóspedes podem entrar em contato com 
o hotel pelo aplicativo, usando o número 
(51) 9870 4982. O número está disponível aos 
hóspedes desde o mês de janeiro, e através do 
mesmo podem ser efetuadas reservas, solicita-
ção de orçamentos e tirar dúvidas. É mais um 
contato direto do hóspede com o hotel, além 
dos já disponíveis: site, e-mail, telefone.
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4º Desafio Senac: Alunos no 
Comando foi marcado 
por alta ocupação

Alunos dos cursos de hotelaria, gastronomia e eventos 
da instituição ficaram à frente da gestão do Grande 
Hotel Campos do Jordão em um final de semana

Durante um final de semana, um grupo de 
alunos assumiu toda a operação e gestão do 
Grande Hotel Campos do Jordão, hotel-escola 
Senac.  Foi a 4ª edição do Desafio Senac: Alunos 
no Comando, que aconteceu de 16 a 18 de outu-
bro, e reuniu alunos dos cursos de Bacharelado 
e Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em 
Gastronomia e Tecnologia em Eventos dos três 
campi do Centro Universitário Senac.

Nesta edição houve a participação de 80 alu-
nos, 11 deles nos cargos de gestão e responsá-
veis por liderar suas equipes. Juntos, fizeram a 
ação acontecer após oito meses de planejamento 
e acompanhamento dos professores e da equipe 
dos hotéis-escola. O projeto, que a cada ano se 
alterna entre os dois hotéis-escola Senac – em 
Campos do Jordão e Águas de São Pedro - já trei-
nou ao todo cerca de 400 estudantes.

A ocasião foi uma oportunidade para execu-
tivos do setor hoteleiro conhecerem os estudan-
tes que formarão a nova geração de profissionais. 
Algumas das principais lideranças do turismo e 
hotelaria estavam presentes, como Manuel Gama, 
presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil (FOHB) e Luiz Daniel Guijarro, presidente 
da Associação Brasileira de Resorts (Resorts Brasil), 
além de Ayesha Williams, da Associação 
de Colleges do Reino Unido, e foram re-
cepcionados pelos estudantes.

Daniela Flores, coordenadora do 
projeto e do Bacharelado em Hotelaria 
do campus Santo Amaro, afirmou que 
a equipe trabalhou o tempo todo muito 
entrosada. “Tudo o que se comprome-
teram a fazer entregaram, desde o gru-
po gestor até o operacional. O resultado 
que eles produziram nos deu bastante 
orgulho, principalmente por ver que 
eles desenvolveram a competência da 
gestão, do relacionamento interpesso-
al, da gestão de conflitos, da tomada de 

decisão, entre outras. O hotel estava com uma exce-
lente ocupação e a satisfação dos hóspedes era ní-
tida e foi alcançada. É uma imensa realização para 
o desenvolvimento dos alunos, pelo resultado no 
hotel e por toda a experiência compartilhada entre 
professores e gestores”, disse.

O aluno Donizete Lima ocupou o cargo de 
Gerente Geral na ação deste ano e acredita ter sido 
uma experiência que mudou sua vida. “Quando 
vejo que nossa equipe foi forte e competente, 
apresentou resultados sensacionais, e conseguiu 
emocionar hóspedes - seja com a alegria de acom-
panhar uma canção ou com a descoberta de um 
novo sabor. A confiança dos nossos professores, 
apostando em seus alunos e futuros colegas de tra-
balho. Somando tudo isso, tenho a certeza de que 
vencemos esse desafio”, narra. Graduando do cur-
so superior de Tecnologia em Hotelaria no campus 
Águas de São Pedro, Donizete participou também 
na edição de 2014 como Executivo de Contas.

Sob o tema Brasilidades, os estudantes fo-
ram responsáveis pelo planejamento de todo 
o final de semana, tanto nos setores de ali-
mentos e bebidas quanto hospedagem, lazer 
e eventos. “Estou extremamente orgulhoso 
do trabalho apresentado pelos alunos, pois 
o final de semana foi excelente. Todos pre-
senciaram o comprometimento e sentiram a 
energia positiva em cada atividade durante o 
período. Na realidade, creio que conseguimos 
passar para eles que hotelaria é um time de 
pessoas atendendo e cuidando de pessoas”, 
avalia Renato Cyrino Bianchi, gerente geral 
do Grande Hotel Campos do Jordão.
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Festival de Turismo de Ouro Preto 
superou expectativas

Próximas edições serão realizadas 
em Maio de 2016 e Março de 2017

Se um empresário do trade decidisse organizar um 
festival de turismo de grande proporção em apenas qua-
tro meses de planejamento, muitos diriam que seria uma 
loucura sem igual e que nunca daria certo. Mas, não foi 
o que aconteceu com o primeiro Festival de Turismo de 
Ouro Preto, evento que atraiu mais de mil pessoas por 
dia na Universidade Federal de Ouro Preto, situada a 100 
km da capital mineira. O evento contou com uma extensa 
programação que inclui passeios turísticos, feira de negó-
cios, congressos, seminários e workshops.

Os organizadores do evento Antônio da Matta, presi-
dente da ABAV/MG – Associação Brasileira das Agências 
de Viagem do estado de Minas Gerais e Alexandre Araújo, 
diretor da Fire Assessoria em Eventos, contaram um pou-
co sobre as expectativas alcançadas e os planos para as 
próximas edições do festival, que deverão ser realizadas 
nos meses de maio de 2016 e março de 2017.

Na visão de Antônio da Matta, o evento superou 
todas as expectativas. “É evidente que o atual cenário 
econômico brasileiro nos impediu de chegarmos em 
um patamar mais alto, mas isso nós havíamos previsto 
que aconteceria. Recebemos agentes de diferentes es-
tados brasileiros o que demonstra que nosso primeiro 
passo, que sabemos que foi uma loucura, foi muito im-
portante para consolidar ainda mais as belezas do esta-
do de Minas Gerais, sobretudo a cidade de Ouro Preto, 
que conta com belezas que impressionam todos que 
passam por ela. Trouxemos vários agentes de viagens 
de vários estados brasileiros e de várias regiões do es-
tado de Minas Gerais. Nós fomos muito ousados, mas 
essa ousadia nos deu ótimos resultados”, comentou.

Para Araújo, a capilaridade do público foi a que mais 
se destacou durante o festival. “Não queríamos trazer 
apenas agentes de Belo Horizonte, mas sim de diversas 
regiões. E esse objetivo nós conseguimos alcançar, trouxe-

mos agentes de viagem de dez estados brasileiros como 
Amapá, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, en-
fim, de diversos locais, e o resultado foi um público acima 
da média que esperávamos”. 

Segundo ele, muitos visitantes que estiveram presti-
giando a feira se demonstraram interessados em partici-
par como empresas expositoras nas próximas edições da 
feira. “Se as grandes associações não mudarem o forma-
to dessas feiras, o público deixará de ir e elas correm o 
risco de não existirem mais. A tendência do mercado de 
eventos de negócios, seja de turismo ou de outras áre-
as, é ter eventos regionais, segmentais e para negócios. 
Ou seja, eventos com esse perfil como o do Festival de 
Turismo de Ouro Preto passam a ser muito mais atrati-
vos. Pois o custo de investimento da empresa participar 
em regiões como a nossa é muito menor do que em ci-
dades maiores, assim como a empresa consegue atingir 
o público que ele realmente deseja”. O executivo também 
ressaltou o sucesso das atrações que aconteceram dentro 
da feira como o congresso mineiro de turismo, rodadas de 
negócios, workshops, entre outras.

Parceiro do evento, o Sebrae Minas promoveu uma 
agenda de relacionamento entre agentes de viagem e 
operadoras de turismo no segundo dia do Festival. A 
proposta foi aproximar os dois públicos para que futura-
mente surjam novas possibilidades de vendas e negócios. 
De acordo com a analista do Sebrae da área de turismo, 
Mônica Castro, doze operadoras se encontraram com 
agentes mineiros para conhecer melhor as opções do re-
ceptivo de Ouro Preto. “Este é apenas o primeiro contato 
que poderá render um posterior fechamento de negócios. 
A proposta é dar visibilidade para as ofertas do turismo 
interno com preço acessível”, informa.

De acordo com Antônio da Matta, para a edi-
ção de 2016, a expectativa será trazer operadores e 
companhias aéreas e para 2017 a intenção será inter-
nacionalizar o evento ainda mais trabalhando com 
México, Caribe, Canadá, Estados Unidos e Europa, 
consolidando o evento ainda mais.

Conferência de Investimento de 
Propriedade Compartilhada da Interval  
em Miami aconteceu com sucesso

A 17ª edição da Shared Ownership Investment 
Conference — Conferência de Investimento de 
Propriedade Compartilhada que a Interval International 
promoveu entre os dias 29 de setembro a 2 de outubro 
no hotel Fontainebleau Miami Beach, em Miami, Estados 
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Unidos, superou as expectativas dos participantes. Reuniu 
cerca de 600 profissionais ligados a indústria do time share 
(tempo compartilhado) de vários países das três Américas. 
A reportagem da Revista Hotéis era a única mídia do 
Brasil a cobrir este importante evento e o fez em tempo real 
no site. Esta foi uma grande oportunidade dos participan-
tes terem ricas fontes de informações e debaterem com os 
grandes players do time share do mercado norte america-
no, mexicano e outros países onde este modelo de negócio 
já é bem consolidado. Muitos temas atuais e importantes 
foram apresentados, como as novas tecnologias utilizadas 
para captar novos clientes, como estruturar um negócio 
correto, as oportunidades apresentadas por destinos con-
solidados, como o Caribe, entre outros temas. 

Nesta edição houve espaço para grandes players da 
América Latina exporem seus projetos e um em espe-
cial chamou a atenção. O vacation da Plaza Hotéis & 
Resorts foi reconhecido como um case de sucesso por 
ter 1425 contratos assinados em time share no valor de 
R$ 27 milhões em apenas um ano de atividades. Carlos 
Henrique Schmidt, Presidente do conselho consulti-
vo da Plaza Hotéis & Resorts e seu diretor executivo 
Roberto Rotter, estiveram participando deste even-
to, assim como outros brasileiros, como Francisco 
Costa Neto, Co-CEO e Diretor de Experiência do 
grupo Rio Quente Resorts e seu diretor de Vacation, 
Sérgio Falquer, assim como Sérgio carmi, Diretor de 
Vacation do Mantra Resort.  Na ocasião ele apresen-
tou o Mussulo Resort by Mantra, localizado na cidade 
de Conde, na Paraíba, como novo afiliado da Interval.

Com isto, a Interval ganha ainda mais força e presen-
ça no Brasil que passa a ser prioridade de crescimento 
na América Latina, conforme afirmou, Marcos Agostini, 
Vice presidente de  vendas, negócios e desenvolvimento 
em resorts da Interval para a América Latina. Segundo 

ele, mesmo com a atual conjuntura econômica do País, 
os brasileiros continuam viajando e em razão da alta do 
dólar, muitos clientes latino americanos estão intercam-
biando as diárias para destinos Brasileiros. “O Brasil re-
presenta hoje 12% de nossas vendas na América Latina 
e possui muitas oportunidades para consolidar ainda 
mais nossa presença de tempo compartilhado, pois é a sé-
tima economia do mundo. Estamos com muitos projetos 
em estudos, como no litoral de São Paulo e no Nordeste. 
Destinos urbanos estão também sendo afiliados para aten-
der a geração millennials”, destaca Agostini. 

Ele lembra que uma das razões da confiança de-
positada pela Interval no Brasil foi a abertura do es-
critório em São Paulo em 2012. ”Antes nossos clien-
tes eram atendidos em espanhol pelo escritório de 
Buenos Aires e agora podem contar com um atendi-
mento em português de forma mais personalizada. 
Nos últimos meses afiliamos três empreendimentos, 
como o Mussulo by Mantra. Hoje contamos com 40 
hotéis afiliados e estamos convictos que nos próximos 
três anos o Brasil terá o maior número de associados 
da Interval na América Latina”, enfatiza Fernando 
Martinelli, Diretor da Interval no Brasil. 

Ele destaca que o objetivo da Interval é crescer no 
Brasil com produtos de qualidade e não em quantida-
de. Isto é percebido pelos clientes e a prova é que não 
existem reclamações em sites especializados sobre a 
atuação das Interval no Brasil. “Temos uma platafor-
ma tecnológica muito avançada para administrar os 
contratos e os intercâmbios o que agrega ainda mais 
segurança aos nossos clientes e conhecemos suas dis-
tintas. Por isto, enxergamos muitas oportunidades no 
Brasil nos próximos anos”, concluiu.  

No centro da foto, Marcos Agostini, Vice presidente 
de vendas, negócios e desenvolvimento em resorts 
da Interval para a América Latina, ladeado a sua 

direita por Francisco Costa Neto, Co-CEO e Diretor 
de Experiência do grupo Rio Quente Resorts e seu 

diretor de Vacation, Sérgio Falquer

Da esquerda a direita da foto, Fernando 
Martinelli, Diretor da Interval no Brasil, Carlos 

Henrique Schmidt, Presidente do conselho 
consultivo da Plaza Hotéis & Resorts e seu diretor 
executivo Roberto Rotter e Marcos Agostini, Vice 
presidente de vendas, negócios e desenvolvimento 

em resorts da Interval para a América Latina 
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JactoClean lança linha 
de lavadoras de piso

Para oferecer facilidade na 
limpeza de sujidades pesadas 
de pequenas, médias e am-
plas áreas, a JactoClean está 
apresentando sua nova linha 
de Lavadoras de Piso, que dis-
põem de eficiência, redução 
de consumo de água e de pro-
dutos químicos. Com elevado 
custo-benefício, as Lavadoras 

de Piso atendem ambientes que demandam gran-
de esforço humano para tornar-se limpo, reduzin-
do o tempo de trabalho para a retirada da sujeira, 
o que favorece a rápida liberação para que as pes-
soas possam transitar, mesmo em horário comer-
cial. Beneficiam indústrias, supermercados, hospi-
tais, estabelecimentos comerciais, clubes, escolas, 
shopping centers e outros ambientes. 

Disponíveis em quatro modelos e seis versões, 
com diferentes capacidades, as Lavadoras de Piso 
da JactoClean têm alta eficiência na remoção de 
sujeiras. São caracterizadas pela ergonomia facili-
tada, guidão regulável, que se ajusta em diferen-
tes posições para uso em locais de difícil acesso, e 
operação simplificada por meio de painel amigá-
vel. Há versões movidas a bateria, que contribuem 
para reduzir o consumo de energia e facilitam a 
limpeza em locais com acesso limitado à rede elé-
trica. Contato – www.jactoclean.com.br 

Krystalon lança novo copo acrílico
A empresa Krystalon acaba de lançar no merca-

do seu mais novo copo: o de Acrílico Long Drink 
Texturizado. Ele possui parede de cerca de 2mm 
para garantir a resistência e a durabilidade do pro-

duto e com uma leve texturização na parede exter-
na para evitar a incidência de riscos. Esse copo foi 
desenvolvido especialmente para hotéis, spas e re-
sorts que queiram um copo resistente para servir 
refrigerante, água e drinks nas áreas de lazer. O 
produto é 100% atóxico e 100% inodoro e está dis-
ponível também na versão Long Drink Colorido 
ou Long Drink Personalizado e sua capacidade é 
de 280 ml, altura de 11,7 cm e diâmetro de 6,5 cm.  
Contato - www.krystalon.com.br 

Makroquimica apresenta 
desengordurante de alto 
desempenho

O Neuklin - RG 390 pode 
ser utilizado em utensílios de 
ferro e aço com alto teor de 
sujidade e gordura carboniza-
da. Desincrusta fornos, coifas, 
chapas de frituras, grelhas de 
cozinhas e churrasqueiras e 
demais recipientes destinados 
à cocção. Este produto perten-
ce a Linha Neuklin Cozinha, 
produtos para higienização 
em cozinhas industriais, para uso em sistemas de 
automação com dosadores ou manual. Contato – 
www.makroquimica.com.br  

Deca apresenta soluções para 
economia de água

A Deca apresenta 300 soluções com design 
moderno que economizam até 70% de água, pois 
os produtos utilizam a exclusiva Tecnologia Eco, 
como as torneiras. O sistema inovador possibilita 
dois tipos de uso: O economizador (fechamento 
automático) possui mo-
vimento de abertura no 
sentido anti-horário. Já 
o convencional (fecha-
mento manual), conta 
com movimento de aber-
tura no sentido horário, 
deixando o usuário de-
cidir quando fechar o 
fluxo de água. Contato 
– www.deca.com.br 
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