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Diretora presidente da Vert Hotéis
Érica Drumond

Credibilidade 
conquistada

“Transparência, trabalho constante, 
presença e fidelidade nas matérias pu-
blicadas. Percebo uma imparcialidade 
que me agrada muito na Revista Hotéis. 
Veículo disponível para todos da cadeia 
produtiva do turismo. Para nós hotelei-
ros, para os fornecedores, profissionais 
e destinos. O turismo brasileiro precisa 
cada vez mais de informações fidedignas 
e como leitora da Revista Hotéis me in-
formo e utilizo das informações no dire-
cionamento das nossas empresas”
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Com esta edição, encerramos mais um ano que foi marca-
do pela superação, pois vislumbramos oportunidades onde 
a grande maioria das pessoas enxergam cenário de crise. 
Nossa tiragem de 15 mil exemplares permaneceu inaltera-
da, assim como a periodicidade rigorosa e o número de 100 
páginas, ao contrário da maioria das publicações que saem 
quando se vende algo e o número de páginas depende do 
que se vendeu, o que afeta o editorial.

Por isto fazemos a diferença no mercado, pois temos o DNA 
de hotéis no nome e fluindo nas veias e fazemos o que gostamos, 
mas isto exige trabalho árduo, percorrendo o Brasil atrás de in-
formações e nesta edição isso fica comprovado. Confira quantas 
informações de altíssimo conceito e credibilidade editorial apre-
sentamos dos últimos fatos e acontecimentos do setor para man-
tê-lo bem informado, pois este é nosso compromisso.

São tantas informações, que fica difícil escolher as chamadas, 
mas pode ter certeza que do início ao fim, esta edição vai lhe pro-
porcionar uma leitura muito agradável. E aproveito para desejar-
lhes boas festas e muitas comemorações neste final de ano e que 
2016 seja repleto de muitas conquistas a todos nós.  
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Marriott: crescimento compe-
titivo no mercado brasileiro

Conhecida no Brasil por meio das marcas 
Renaissance e JW Marriott, a rede Marriott 
International iniciou sua atuação no mercado 
brasileiro há 15 anos de forma tímida, mesmo 
presente nas duas principais capitais do 
País: São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, após a 
recente compra da Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, a Marriott pode ser considerada a 
maior rede hoteleira do mundo com quase 6 mil 
hotéis e mais de 1 milhão de apartamentos em 
todo o planeta. Com tamanha representação 
mundial, o Brasil volta a ser foco de seu plano 
de expansão, onde 13 novos hotéis já foram 
desenvolvidos no País desde 2010.
Mesmo encontrando altas taxas de juros, falta de 
financiamento a longo prazo e outros problemas 
internos, até 2018, a Marriott irá inaugurar 
11 novas propriedades no Brasil, incluindo a 
chegada das bandeiras AC by Marriott, Fairfield 
e Residence Inn. O foco da empresa é oferecer 
custo-benefício, importante para um público 
que começou a viajar dentro do próprio País. 
Confira os principais investimentos da rede 
no Brasil nesta entrevista com Guilherme 
Cesari, Vice-Presidente de Desenvolvimento 
da Marriott no Brasil.

Revista Hotéis – Como  a Marriott está posicio-
nada no mundo? Quantos empreendimentos 
possui e o que isto representa em termos de 
unidades habitacionais?

Guilherme Cesari – Atualmente, com a recen-
te compra da Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, a Marriott International pode 
ser considerada a maior rede hoteleira do 
mundo. Juntas, as empresas operam ou fran-
queiam mais de 5.500 hotéis com 1,1 milhão 
de apartamentos em todo o mundo. A receita 
proforma de taxas da companhia resultante 
para os 12 meses findos em 30 de setembro 

de 2015 totaliza mais de US$ 2,7 bilhões. Essa 
transação será efetivada nos próximos meses, 
mas temos muita coisa boa a caminho.

 
Revista Hotéis – Mesmo com este posiciona-

mento de destaque no mundo, a Marriott, 
com 15 anos de atuação, só possui seis unida-
des no Brasil, ao contrário de outras redes que 
chegaram no país recentemente e cresceram 
muito. Na sua opinião, quais as razões deste 
crescimento da Marriott ter sido contido? Foi 
uma visão estratégica ou falta de oportunida-
des mercadológicas?

Guilherme Cesari  – A Marriott chegou no Brasil 
muito bem posicionada com duas proprieda-
des ícones, Renaissance e JW Marriott, nos dois 
maiores mercados do país, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Nos primeiros dez anos no Brasil, a 
Marriott mostrou interesse em crescer mas es-
tava focada em outros mercados prioritários. 
A partir de 2010 a empresa priorizou o Brasil, 
direcionou grandes esforços para crescer de 
maneira mais proativa, montou uma equipe 
local de brasileiros para cuidar exclusivamen-
te dos novos negócios no país, estabeleceu 
estratégias, desenvolveu parcerias locais e re-
alizou seus próprios investimentos. O resul-
tado dessas iniciativas são os 13 novos hotéis 
desenvolvidos, dos quais 2 já estão abertos, 7 
já estão em construção e outros 4 com projetos 
em desenvolvimento.

 
Revista Hotéis – Quais bandeiras pertencem à 

Marriott, como são diferenciadas as categorias 
e o público alvo?

Guilherme Cesari – Atualmente, no mundo, a 
Marriott opera e franquia hotéis e licencia re-
sorts de férias de propriedade compartilhada 
sob 19 marcas, entre as quais The Ritz-Carlton, 
BVLGARI, EDITION, JW Marriott, Autograph 
Collection Hotels, Renaissance Hotels, Marriott 
Hotels®, Delta Hotels and Resorts, Marriott 
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Executive Apartments, Marriott Vacation 
Club, Gaylord Hotels, AC Hotels by Marriott, 
Courtyard, Residence Inn, SpringHill Suites, 
Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites, 
Protea Hotels e Moxy Hotels. Todas essas mar-
cas primam por instalações de alta qualidade e 
serviços de excelência. Elas se diferem pelo ní-
vel de sofisticação, pelo estilo e design. Algumas 
marcas são mais focadas no público que busca 
conveniência e previsibilidade enquanto 
outras (lifestyle brands) estão mais focadas 
no público que busca um estilo de vida dife-
renciado baseado em novas experiências. Há 
também as marcas direcionadas ao público 
de longa permanência, com quartos maiores 
que possuem cozinha e sala de estar.

 
Revista Hotéis – Quais os planos de crescimento 

da Marriott no Brasil nos próximos anos? Quais 
as bandeiras que pretendem trazer e qual cri-
tério vão adotar na escolha tanto das bandeiras 
como dos locais a ser implantados?

Guilherme Cesari  – Até 2018, a Marriott irá inau-
gurar 11 novas propriedades no Brasil, incluin-
do a chegada das bandeiras AC by Marriott, 
Fairfield e Residence Inn – todas já consagradas 
no exterior e inéditas no País.

 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 e um Residence Inn. 
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, assim como 
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre receberão 
hotéis Fairfield e AC.

 Os novos hotéis foram pensados em atender 
às necessidades da demanda interna. Por 
meio de pesquisas realizadas com os clientes, 
identificou-se que o viajante brasileiro não é 
necessariamente atraído pelo contexto de que 
“quanto maior, melhor”, mas leva em conta, 
principalmente, o custo-benefício. Por isso, 
optou-se estrategicamente por trazer essas 
novas bandeiras, que aliam qualidade, uma 
ampla oferta de serviços, comodidade e con-
forto a preços extremamente competitivos.

 Revista Hotéis – O atual momento econômico de 
alguma maneira interfere neste crescimento? 
Qual o montante de recursos destes novos em-
preendimentos? Serão de recursos captados no 
mercado de investidores ou haverá aporte de 
recursos próprios também?

Guilherme Cesari – O atual momento econômico de-
safiador que o Brasil está enfrentando não in-
terfere nos planos de expansão da Marriott no 
País. A companhia pensa a longo prazo, o Brasil 
é um grande país que possui um mercado com 
potencial de grande crescimento no longo prazo. 
Além disso, os novos hotéis que serão inaugu-
rados estão focados no mercado doméstico, nos 
brasileiros que pretendem fazer viagens dentro 
do país. Isso se mostra muito promissor, ainda 
mais com o momento de alta do dólar.

 
Revista Hotéis – As bandeiras mais luxuosas 

da Marriott, como Bulgari e Ritz Carlton en-
contram mercado no Brasil? Existe perspec-
tivas de implantação?

Guilherme Cesari – Cidades como São Paulo e 
Rio de Janeiro carecem de hotéis dessas ca-
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tegorias. Há uma grande demanda não aten-
dida nesse segmento de luxo e a Marriott 
continua a buscar ativamente oportunida-
des nesse segmento. Esses projetos reque-
rem um elevado nível de investimento em 
localizações muito especiais. Estamos aten-
tos às oportunidades que surgirem.

 
Revista Hotéis – A geração Y utiliza muito a tecno-

logia e pesquisa bem antes de fazer a reserva de 
hospedagem e, em alguns casos, opta pela hos-
pedagem compartilhada como o Airbnb. Como 
a Marriott analisa esta questão e como podem 
atender esta nova geração de hóspedes?

Guilherme Cesari – Um dos grandes diferenciais 

de nossa plataforma global de grande escala é 
que ela nos dá todas as condições para desen-
volver tecnologias complexas e que requerem 
alto nível de investimento. Tecnologias que já 
nos permitem criar um relacionamento próxi-
mo com as novas gerações, que nos permitem 
moldar os serviços e produtos de acordo com 
as expectativas e necessidades desse novo pú-
blico. Check-ins já são feitos via mobile e toda 
a comunicação com o hóspede, desde a chega-
da dele no aeroporto, durante todo o tempo 
que estiver hospedado, até o seu check-out, em 
breve também será totalmente feito via mobile. 
Nós oferecemos serviços e recebemos feedback 
dos clientes em tempo real na medida em que 
as necessidades dos hóspedes são identifica-
das. Constantemente inovamos com iniciativas 
diferentes nas mídias sociais. Nosso programa 
de fidelidade, o maior do setor, com mais de 50 
milhões de clientes ativos, também é uma fer-
ramenta poderosa que permite estabelecer um 
relacionamento muito próximo com os clientes 
e nos ajuda a aprimorar nossa comunicação com 
o hóspede, seja pelos canais mais tradicionais, 
seja pelos canais virtuais.

 
Revista Hotéis – Muitas redes hoteleiras interna-

cionais que operam no Brasil têm crescido mui-

to utilizando a conversão de bandeiras ou mes-
mo de franquias. Como a Marriott analisa estes 
modelos de negócios? Pretende adotá-los?

Guilherme Cesari  – Nós já adotamos esses mo-
delos. Porém, muitos dos hotéis existentes no 
Brasil não atendem as exigências de nossas 
marcas, por isso tem sido um modelo limitado 
de crescimento para Marriott. Atualmente, dois 
dos nossos hotéis em operação são franqueados, 
e dos 11 atualmente em desenvolvimento, 3 se-
rão franqueados. Esperamos que a franquia seja 
um modelo de grande crescimento no Brasil.

 
Revista Hotéis – Na sua opinião, quais são os prin-

cipais gargalos existentes para desenvolver no-
vos hotéis no Brasil?
Guilherme Cesari – Os 
principais gargalos são 
a falta de financiamen-
to de longo prazo e as 
altas taxas de juros. 

Além disso, há outros fatores como altos pre-
ços de terrenos, altos custos de construção, 
burocracia para aprovação dos projetos nos 
municípios e também a falta de infraestrutura 
de transporte, tanto dentro das cidades (por 
isso os hotéis precisam estar em áreas cen-
trais) como os que interligam as cidades (ae-
roportos, rodovias e ferrovias).

 
Revista Hotéis – Como você analisa o mercado ho-

teleiro do Brasil nos próximos anos?
Guilherme Cesari – Promissor. A demanda 

por hotéis tem sido crescente e vai continu-
ar crescendo nos próximos anos. Tanto de 
estrangeiros vindo para o Brasil quanto de 
brasileiros viajando internamente. Em todos 
os segmentos: lazer, negócios e eventos. O 
parque hoteleiro, apesar das dificuldades, 
continua se aprimorando e o hóspede é cada 
vez mais exigente e busca hotéis com me-
lhores níveis de serviço, instalações e maior 
profissionalismo. Cada vez mais os inves-
tidores percebem a diferença de fazer par-
cerias com redes hoteleiras bem estrutura-
das, com equipe de grande experiência, com 
procedimentos que oferecem transparência 
e controle operacional eficiente, benefician-
do-se dos ganhos de escala.

“Os novos hotéis foram pensados em atender 
às necessidades da demanda interna”
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Blue Tree Premium Faria Lima (SP) 
recebe exposição de Luiz Cavalli

O hotel paulistano Blue Tree Premium Faria 
Lima recebeu recentemente, em parceria com a 
GC2 Escitório de Arte, Fotografia & Comunicação, 
a exposição “PhotoArt by Luiz Cavalli”, com 
mais de 20 imagens realizadas pelo renomado 
artista plástico na década de 70.

A mostra é inédita e contou com a curadoria da 
jornalista e fotógrafa Adriana Guidolin, que insta-
lou as obras em toda extensão do Lobby, à dispo-
sição para a visitação dos hóspedes do empreendi-
mento. A mostra ficou  no hotel por 30 dias.

Alguns dos artistas que já expuseram no ho-
tel foram Gregory Fink, Sônia Menna Barreto e 
Romero Britto, entre outros. O artista plástico 
Luiz Cavalli ficou reconhecido pelas suas pin-
turas de bikes, as quais desenvolveu ao longo 
dos anos, criando um estilo muito único e per-
sonalizado, o que lhe garante total autenticida-
de no mercado brasileiro e internacional. 

Rede Promenade passa a receber 
cães que acompanham seus donos

Seis unidades da Promenade Hotéis e Aparts 
passaram a hospedar cães acompanhados de seus 
donos. Os cãezinhos são recebidos com mimos e 
diferenciais, como bebedouros com água fresca 
para os animais, lixeiras exclusivas para as fezes, 
kit de hospedagem com petiscos, tapetes higiêni-
cos, mantas, cama para dormir, espaço para que o 
dono faça refeições acompanhadas pelo cachorro, 
além de um kit de boas vindas.

A rede também oferece convênio com pet 

shops e veterinários. Em Minas, foram os ho-
téis Promenade Lagoa Santa, Toscanini (BH) 
e Veredas (Sete Lagoas) e, na cidade do Rio 
de Janeiro, os hotéis Promenade Link Stay, 
Paradiso, Princess e Verano. 

O diretor comercial da Promenade Hotéis e 
Aparts, Diogo Affonso, destaca que a inserção 
dos animais de estimação na programação fa-
miliar é uma realidade cada vez mais presente. 
“É crescente o número de pessoas consideram 
os animais de estimação como parte integrante 
da família e com isso é normal que queiram le-
vá-los em suas viagens. Essa aceitação tornou-
se um fator de grande relevância na decisão 
dos locais a serem frequentados por aqueles 
que têm animais de estimação”, diz.

Recepcionistas de hotéis de Curitiba 
recebem aperfeiçoamento turístico

Para que conheçam as histórias dos Mercados 
Municipais do Paraná, recepcionistas de hotéis da 
capital Curitiba passaram por um aperfeiçoamento 
turístico pelo projeto “Encontro de Quem Apoia”, 
promovido pelo CCVB – Curitiba Região e Litoral 
Convention & Visitors Bureau. 

O Encontro reuniu cerca de 15 participantes 
de algumas das mais importantes redes hotelei-
ras da cidade e também de outros segmentos li-
gados ao setor. A programação contemplou apre-
sentação histórica do Mercado Municipal e visita 
guiada por Monica Taques, gerente de Eventos 
da Secretaria Municipal de Abastecimento.

De acordo com Tatiana Turra, Diretora Executiva 
do CCVB, os profissionais da hotelaria, em especial 
os recepcionistas, estão entre os primeiros agen-
tes de contato com o turista que chega a Curitiba. 
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“Levá-los aos atrativos turísticos para capacitação 
in loco é promover uma vivência diferenciada que, 
certamente, se reflete positivamente na orientação 
que será dada ao visitante que pedir informação 
sobre a cidade”, afirma.

Semanalmente, cerca de 55 mil pessoas visitam 
as 362 lojas do espaço. Com 57 anos de história, o 
Mercado Municipal de Curitiba foi o primeiro do 
país a ter um setor exclusivo de produtos orgâni-
cos. Mais de 72 mil itens entre alimentos, artesa-
natos e serviços são comercializados no local que 
tem como principal característica a mistura étnica, 
reflexo do perfil da cidade. 

Salinas do Maragogi (AL) é eleito 
o melhor resort all-inclusive da 
América do Sul

Baseado em milhões de avaliações e opiniões 
de viajantes do TripAdvisor em todo o mundo, o 
prêmio global Travelers’ Choice 2015 Resorts All-
Inclusive da América do Sul apontou o Salinas 
do Maragogi, no Brasil, como o melhor resort 
All-Inclusive da região. A premiação anual é fei-
ta a partir de um algoritmo que levou em conta a 
quantidade e a qualidade das avaliações sobre os 
resorts no período de 12 meses. 

O TripAdvisor entrevistou 602 brasileiros entre 
2 e 6 de novembro. Mais da metade dos respon-
dentes (53%) já se hospedaram ou pretendem se 
hospedar em um hotel all-inclusive. Quase 59% 
dos viajantes preferem um resort com tudo inclu-
ído na América do Sul e 75% dos brasileiros tem 
intenção de se hospedar em um resort em 2016. 
Mais de 89% dos pesquisados querem fazer essa 
viagem com o (a) parceiro(a) ou com a família. 

Apenas 2,85% querem viajar sozinhos. 
Confira o Top 10 Travelers’ Choice All-Inclusive 

na América do Sul: 
1. Salinas do Maragogi All Inclusive Resort – Maragogi, 
Estado de Alagoas, Brasil
2. Los Pinos Resort & Spa Termal – Termas 
de Rio Hondo, Argentina 
3. Iberostar Bahia – Praia do Forte, Bahia, Brasil
4. Hillary Nature Resort & Spa – Machada, Equador
5. Iberostar Praia do Forte – Praia do Forte, Bahia, Brasil
6. Patagonia Camp – Park Torres del Paine 
National, Chile
7. explora Patagonia – Park Torres del Paine 
National, Chile 
8. Royal Decameron Isleno – San Andres, Colômbia 
9. explora Atacama – San Pedro de Atacama, Chile
10. Titilaka – Puno, Peru 

Booking.com atinge a marca de 
1 bilhão de hóspedes desde seu 
lançamento 

Apenas no último ano, 285 milhões de hóspedes 
usaram o Booking.com para a reserva de hospeda-
gem, fazendo com que o site  atingisse a marca de 
mais de um bilhão de hóspedes que reservaram 
uma estadia pelo site desde o seu lançamento.

As 820 mil propriedades do Booking.com 
possuem um total de 21 milhões de quartos 
para reserva pelo mundo. Em relação à esco-
lha de lugares para ficar, o Booking.com ofe-
rece 30 categorias diferentes para o usuário 
escolher. Mais de 70% do total das proprie-
dades disponíveis para reserva são de outras 
categorias para além do tradicional hotel.

Nos últimos doze meses, os hóspedes que 
usaram o Booking.com ficaram em hotéis lo-
calizados em 214 países e territórios, enquanto 
esse número chegou a 197 com aluguel de ca-
sas e/ou apartamentos de temporada e 208 com 
outros tipos de acomodações (categorias não-
tradicionais). Diante da crescente popularidade 
de hospedagens fora do padrão, como em casas 
locais, acomodações sem oferta de serviços, en-
tre outros, 28,6 milhões de hóspedes preferiram 
aluguéis de temporadas a hotéis tradicionais e 
137 milhões optaram por uma propriedade que 
faz parte de categorias como pensões, ryokans 
(acomodação típica japonesa) e pousadas.
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Os dados ainda revelam que mais de 
150 mil hóspedes escolheram descansar em 
acomodações em barcos e mais de 720 mil 
optaram por fazendas para aproveitar feria-
dos. Os usuários do Booking.com também se 
hospedaram em muitas cidades pelo mun-
do: 38 mil cidades para hotéis, 34 mil para 
aluguéis de temporada e 51 mil para catego-
rias diferenciadas.

Darren Huston, Diretor-Executivo da 
Booking.com afirmou que  viajantes ao 
redor do mundo estão em busca de lo-
cais, experiências autênticas e estadias que 
combinem com eles. “Nos últimos doze 
meses, a procura por aluguéis de tempora-
da aumentou em 66% no Booking.com. Já 
acomodações fora do padrão como barcos, 
ryokans, pensões, pousadas, dentre outras, 
cresceram em 32%”, aponta.

Hot Beach Olímpia (SP) 
ingressa na ABR - Resorts Brasil

O Celebration Resort Olímpia, um dos 
quatro hotéis do “Hot Beach Olímpia”, é ago-
ra o mais novo associado à ABR - Associação 
Brasileira de Resorts. O Hot Beach Olímpia, 
complexo aquático e resort contempla o 
parque aquático Hot Beach Olímpia e qua-
tro hotéis, sendo dois deles em operação, o 
Thermas Park Resort & Spa e o Celebration 
Resort Olímpia, além do Hot Beach Resort 
(484 apartamentos) que será entregue no 
próximo ano, e o Hot Beach Suítes para 2018, 
totalizando 1.278 apartamentos.   

A associação reúne os melhores re-
sorts do País, selecionados por critérios de 
qualidade na estrutura e na prestação de 
serviços oferecidos aos hóspedes. A placa 
que oficializa a certificação do Hot Beach 
Olímpia à entidade foi entregue pelo pre-
sidente da Resorts Brasil, Luiz Daniel 
Guijarro, a Newton Ferrato, acionista-
fundador do Grupo Ferrasa, e a Manoel 
Carlos Cardoso, diretor de Operações, 
Hospitalidade e Entretenimento do Grupo 
Ferrasa, na última segunda-feira (9) na 
sede da entidade, em São Paulo. 

O Celebration Resort Olímpia, que foi 
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inaugurado oficialmente no último dia 5 de no-
vembro, após operar em soft opening por qua-
tro meses, é o 52º resort do Brasil associado à 
entidade, o 9.º do Estado de São Paulo e o pri-
meiro de Olímpia e região a integrar a Resorts 
Brasil. “A Resorts Brasil reúne os melhores re-
sorts do País, o Hot Beach Olímpia juntou-se a 
este seleto grupo, motivo de muito orgulho e 
responsabilidade”, afirma Manoel Carlos.   

Hotel Armação (PE) recebe 
animais silvestres para 
interagir com os hóspedes

Localizado em Porto de Galinhas (PE), o 
Hotel Armação promove uma ação educativa 
diferente no período de férias. O empreendi-
mento recebe animais silvestres, todos os sá-
bados, apostando na interação dos hóspedes, 
principalmente as crianças.

A ideia é estimular cada vez mais o convívio 
harmonioso entre crianças, adultos e animais. 
Encorajar as crianças a não ter medo, respeitar e 
preservar a natureza pelo bem e futuro do planeta. 
A iniciativa é uma atividade lúdica e de entreteni-
mento, que se transforma em uma verdadeira aula 
educativa sobre respeito ao meio ambiente. Os bi-
chos serão a atração em janeiro com programação 
gratuita exclusiva para os hóspedes do hotel.

A iniciativa reflete o sucesso do feriado de 

Dia das Crianças, quando os pequenos pude-
ram interagir com arara, furão, coruja e ser-
pente graças a uma parceria com a empresa 
EcoKids Eventos, que segue todas as normas 
legais e instruções normativas do Ibama.

Hot Park (GO) recebeu 1º 
Campeonato de Surfe do 
Cerrado em praia artificial

No último mês de novembro, o complexo Rio 
Quente Resorts (GO) recebeu na Praia do Cerrado, 
no Hot Park, o 1º Campeonato de Surfe do Cerrado. 
Dentro da praia de águas quentes do empreendi-

CRÉDITO DA FOTO: JOÃO RAPOSO
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mento, os surfistas profissionais Picuruta Salazar, 
Caio Salazar e Augusto Martins orientaram os cer-
ca de 30 competidores, convidados do Grupo Rio 
Quente para o Rio Quente Experience.

Na categoria masculina, quem levou o prêmio foi 
Luciano Touguinha de Castro, diretor de Mercado 
Leitor da revista Quem. Fabio Caires, gerente de 
Produtos Centro-Oeste da CVC levou a prata, e 
Ézio Ataide Souza Jr, diretor da Tastur, ficou com o 
bronze. Entre as mulheres, Bianca Nobre de Araujo 
Caires, representando a CVC, ficou na primeira 
colocação, seguida de Jessika Levandowski, repre-
sentando a MGM Operadora, e Kilsan Rainere da 
Função, do site Foto Surf. 

O ator mirim Matheus Braga foi quem levou a 
melhor na disputa infantil. Ryan de Souza, filho da 
cantora Simony ficou na segunda colocação; e na 
terceira, Manuela de Castro, seguindo os passos do 
pai, Luciano Touguinha de Castro.

Roteiros de Charme lançou Guia 
2016 com três novos hotéis

Tradicional associação de hotéis de pequeno e 
de médio porte e pousadas de luxo, a Roteiros de 
Charme ganhará três novos associados em 2016. 
Os hotéis selecionados para fazer parte do novo 
‘Guia Passaporte Roteiros de Charme’ em sua 
24ª edição anual, são a Pousada Mauá Brasil, em 
Visconde de Mauá (RJ), a Pousada Bendito Seja, 
na Praia do Espelho (BA), e o Zorah Beach Hotel, 
na Praia de Guajiru, em Trairi (CE).

A seleção é feita anualmente entre dezenas de 

candidatos em todo o Brasil. Com os novos inte-
grantes, a associação amplia seus destinos, incluin-
do os municípios de Visconde Mauá, no estado do 
Rio, e Trairi, no Ceará, além da Praia do Espelho, 
na Bahia, uma das praias mais bonitas do Brasil. 
A Roteiros de Charme passa a contar, no próximo 
ano, com 66 hotéis, em 16 estados e 58 destinos tu-
rísticos do Brasil.

O presidente da Roteiros de Charme,  Helenio 
Waddington, declarou que o reconhecimento 
aos vinte anos dedicados à prática de uma ativi-
dade turística de qualidade, colocou a entidade 
em posição de destaque e liderança nas mídias 
sociais a nível mundial. “Com mais de 1.850.000 
seguidores, a marca Roteiros de Chame tem hoje, 
dentre todos os hotéis, resorts e associações de 
hotéis do mundo, a segunda maior  audiência no 
Facebook, na frente dos grandes grupos hotelei-
ros com milhares de hotéis”, disse.

Para fazer parte do grupo, os hotéis devem ter 
no máximo 60 apartamentos, além de estar esta-
belecidos em uma localização privilegiada pela 
beleza natural ou pela importância histórica. O 
serviço diferenciado é outra exigência da associa-
ção, e os hotéis também precisam adotar práticas 
sustentáveis de hotelaria. “Uma das missões da 
Roteiros de Charme é priorizar hospedagens em 
regiões remotas e encantadoras do Brasil, levan-
do conforto, tecnologia de ponta, visibilidade e 
desenvolvimento socioambiental a locais pouco 
desbravados”, diz  Helenio Waddington.

Costão do Santinho (SC) espera 
aumentar número de turistas no verão

O Resort Costão do Santinho em 
Florianópolis (SC) manteve sua taxa de ocu-
pação máxima nos finais de semana entre os 
meses de abril e setembro de 2015, mantendo 
ainda empregados os mais de 800 funcioná-
rios que lá prestam serviço em sua maioria 
moradores locais. Para o verão 2015/2016, o 
resort espera receber ainda mais turistas.

O empreendimento já tem público cativo, 
mas os eventos corporativos e pacotes temáti-
cos são a grande estratégia adotada para ga-
rantir o nível de ocupação ao longo de todo 
o ano. A novidade para os brasileiros são as 
duas novas linhas da Azul Linhas Aéreas, nos 
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trechos Londrina-Florianópolis e Maringá-
Florianópolis, que vão favorecer muito a região 
nesse verão. Para o público dessas cidades, a 
facilidade dos voos diretos pode ser um grande 
facilitador para as férias de verão.

Mas alguns fatores externos também con-
tribuíram para manter essa ocupação, como a 
alta do dólar e a valorização de moedas sul-
americanas em relação ao real. “A expectativa 
é de que o número de argentinos aumente 50% 
nesse verão com a curta distância a que esta-
mos e a valorização do peso frente ao dólar. As 
companhias aéreas também observaram esse 
movimento e cresceram os números de vôo en-
tre Argentina e Brasil”, explica Rubens Régis 
Diretor Comercial do empreendimento.

Segundo ele, “essa é uma crise cíclica, 
como todas as outras e, em dois ou três anos, 
a situação do turismo internacional deve se 
recuperar. Os investimentos de infraestrutu-
ra que estamos começando agora no Costão 
visam criar novas programações, de forma 
que tenhamos novidades para atrair os turis-
tas quando o dólar voltar a seu preço compe-
titivo”, completa. A Argentina é o país latino 
americano com mais voos para o Brasil, ten-
do computado um total de 13.817 em 2014. 

Barretos Country Hotel (SP) 
apresenta novas atividades de lazer

Para envolver e entreter cada vez mais seus 
hóspedes, o resort paulista Barretos Country 
Hotel implantou novas atrações esportivas e de 
aventura em seu espaço. Arvorismo, tirolesas e 
parede de escalada são dedicadas para crianças 
e adultos, gratuitas para hóspedes e passantes 
do parque aquático integrado ao hotel. 

Com seis pistas diferentes, o circuito de arvo-
rismo exige de crianças e adultos concentração e 
equilíbrio. As tirolesas, também desafiam a co-
ragem dos visitantes, uma vez que a dedicada 
para adultos chega a 60 metros de extensão, já a 
parede de escalada conta com 6 metros de altura 
e mescla vias de nível fácil e moderado. De acor-
do com o gerente de lazer e recreação do hotel 
André Nasorri, com as novas atrações o resort 
completa seu circuito de lazer que já conta com a 
fazendinha e o parque aquático.

Rede Vitória realizou 1ª 
Mostra de Casamento e reúne 
fornecedores do setor

Presente na região de Campinas (SP), a 
rede de hotéis Vitória organizou recentemen-
te a 1ª Mostra de Casamento Vitória Hall & 
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Casa Bellini Buffet. Foram mais de 30 exposi-
tores e prestadores de serviços para celebra-
ções matrimoniais reunidos no Salão Vitória 
Hall e no iff! Bar de Campinas. O evento con-
tou com atendimento diferenciado e recepti-
vo personalizado e é direcionado ao público 
que busca informações e cotações para festas 
e cerimônias de alto padrão.

Os receptivos intimistas e sofisticados 
– chamados de mini-wedding – são ten-
dência, e por isso fez parte da Mostra.  A 
Mostra contou com dois momentos distin-
tos. Ao meio-dia houve a recepção perso-
nalizada de casais e duplas que queiram 
provar opções de destaque do Buffet Casa 
Bellini e conhecer, com tranquilidade, cada 
stand expositivo. Depois, a Mostra foi aber-
ta à visitação do público em geral, em busca 
de novidades e conceitos atuais do ramo. 

Hotel InterContinental SP recebe 
Mostra Fotográfica da Faculdade 
Belas Artes

O hotel InterContinental São Paulo, localizado 
na capital paulista, recebe desde o dia 2 de dezem-
bro, a Mostra Fotográfica da Faculdade Belas Artes 
de São Paulo. O objetivo é estimular e difundir o 
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trabalho de novos talentos. Ao todo são 12 partici-
pantes que apresentam cada um, dez imagens com 
diferentes visões das áreas do hotel. Após o ensaio, 
o InterContinental São Paulo e a Belas Artes esco-
lherão dois clicks de cada estudante para compor a 
exposição – gratuita e aberta ao público. A mostra 
ocorrerá na área de eventos, situada no subsolo do 
hotel, e permanecerá por tempo indeterminado.

De acordo com a diretora de vendas & marke-
ting do hotel, Sheilla Cruz, “Estamos muito felizes 
com esta parceria. Acreditamos no talento dos es-
tudantes e buscamos não apenas estimulá-los, mas 
mostrar o Hotel aos nossos clientes com um olhar 
diferente e único”, afirmou.

La Torre Resort apresenta novidades 
O La Torre Resort, empreendimento localizado 

em Porto Seguro (BA), acaba de lançar o serviço de 
Guest Service e o serviço volante de bebidas, com 
garçons em volta da piscina principal. De acordo 
com o diretor geral do resort, Luigi Rotunno, “Os 
novos serviços são para aumentar, a cada dia, a 
proximidade com os hóspedes. Criar um serviço 
personalizado é o nosso objetivo”.

Por conta da alta demanda de solicitações e 
atendimentos diferenciados para datas especiais 
como lua de mel, aniversário, comemorações de 
bodas e reservas para o restaurante à la carte, o ser-
viço foi criado. O Guest Service nada mais é do que 
um ponto de atendimento direto do hóspede com 
o Resort,  onde ele pode pedir informações expres-

sar suas satisfações, informar solicitações, formular 
sugestões e está localizado em frente à praça de ali-
mentação, logo ao lado do Restaurante Principal.

Nesse local também é possível efetuar o pós-
check-in e assim como avaliar o resort através do 
dispositivo QR exposto nas mesas do Restaurante.   
O objetivo principal do Guest Service é disponibi-
lizar o atendimento personalizado para garantir as 
boas experiências de férias no Resort.

Já o serviço volante de bebidas conta com 
garçons para os hóspedes em volta da piscina 
principal. São servidos em copos de acrílico 
cervejas, sucos, drinks, refrigerantes e água 
são servidos em copos de acrílico.

Costa do Sauípe é novo 
associado do FOHB 

O complexo hoteleiro localizado em mata 
de São João, na Bahia,  é o mais novo associa-
do FOHB — Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil, que passa a contar com 27 membros. 
A relevância do empreendimento no Nordeste 
somada ao fato de atuar tanto no segmento de 
lazer quanto corporativo foram alguns dos fato-
res que levaram ao ingresso do resort no Fórum. 
“Ter a Costa do Sauípe como associado FOHB é 
de suma importância para a entidade. Com essa 
afiliação ganhamos em representatividade e nas 
nossas amostras para estudos e pesquisas, que 
são utilizadas para consultas de diversas esferas 
do governo, entidades do trade e imprensa”, dis-
se Manuel Gama, Presidente do FOHB.

O resort, localizado no litoral norte da Bahia, 
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recentemente vem modernizando suas ofertas de 
hospedagem (Sauípe Premium, Sauípe Resorts e 
Sauípe Pousadas), oferecendo novos serviços, ativi-
dades e equipes especializadas para atender todos 
os gostos e idades. Os hóspedes contam também 
com toda a infraestrutura de lazer, entretenimento, 
esportes, diversão e cultura de Sauípe. “Estamos 
honrados em pertencer a um grupo que possui há 
anos uma enorme representatividade no mercado. 
O FOHB nos proporcionará uma integração e inter-
câmbio com diversas redes, no sentido de cada vez 
mais participarmos ativamente das discussões co-
laborando com o desenvolvimento do setor turísti-
co”, destaca Gustavo Syllos, Diretor de Marketing 
e Vendas da Costa do Sauípe.

Rio Quente Resort inaugurou 
brinquedo no Hot Park com um 
investimento de R$ 12,5 milhões

O Grupo Rio Quente colocou em operação no 
último mês de novembro no complexo aquático 
Hot Park, em Rio Quente (GO), sua nova atração 
infantil. O Hotibum, uma mega estrutura de 5.400 
m² de área total, onde estão duas piscinas, oito to-
boáguas, um balde com 12 metros e 221 itens inte-
rativos, como sprays, jatos, cortinas e rodas d’água, 
que permitem a exploração e a criação de diversas 
brincadeiras. Os toboáguas e brinquedos são de 
fabricação da canadense Whitewater, que possui 
mais de 30 anos de experiência no segmento. O mo-
delo escolhido para o Hotibum é o Aquaplay Rain 
Fortress6 e o investimento foi de R$ 12,5 milhões. 

O complexo conta também com uma estru-
tura com áreas de sol e de sombra, onde podem 
brincar com os filhos ou descansar enquanto 
os pequenos curtem o parque; a hamburgueria 
Hot Burger, que vende bebidas, lanches e sa-
ladas; e a Shop Bum, uma loja tematizada com 
os produtos licenciados da Turma do Cerrado, 
protagonista desta nova atração.

Os pais ainda têm a tranquilidade de es-
tar em um espaço atendido por guarda-vidas 
e projetado de acordo com exigentes padrões 
de segurança. Outro detalhe inovador é o uso 
do Tecido de Sombreamento Arquitetônico 
Synthesis by Gale Pacific, fabricado por uma 
companhia australiana. O material oferece pro-
teção UV e garante o conforto de pais e filhos.

Os personagens da Turma do Cerrado passa-
ram por uma reformulação e estão de cara nova. 
O design e visual dos oito animais e do indiozinho 
foram modernizados e agora contam com imagem 
em 3D. Zira, Kaipó, Blá, Bola, Juba, Lara, Marina, 
Piopardo e Valente são os responsáveis pela diver-
são, e continuam interagindo com os pequenos, 
organizando atividades como caça ao tesouro, es-
colinha de artes e gincana, além de incentivá-los a 
perceber e respeitar a natureza ao seu redor. 

Villa Blue Tree tem expectativa de 
crescer 87% no segundo semestre 

Antigo Villa Noah, o Villa Blue Tree – 
Espaço de Eventos do Grupo Chieko Aoki 
Management, pretende fechar o segundo se-
mestre com crescimento de 87%. O local está 
instalado em uma área de 7.000 metros quadra-
dos e possui capacidade para receber cerca de 6 

Crédito da foto para Am3 Filmes
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mil pessoas. Além disso, tem localização estra-
tégica, próxima à Marginal do Rio Pinheiros. 

De acordo com Cristina Ocdy, Diretora de 
Operações da Villa Blue Tree, o aquecimento 
natural para o mercado de eventos corporativos 
nos próximos meses junto às inovações realiza-
das no empreendimento são indicadores de bons 
resultados. “Acreditamos que com a mudança 
de nome e a incorporação de processos similares 
aos utilizados nos hotéis da rede Blue Tree, os 
resultados, apesar do momento econômico des-
favorável, serão bastante positivos”, afirma. 

Ela conta que um importante investimento de 
retrofit foi feito em todos os espaços da casa, mas 
mantendo o estilo rústico e arborizado, que faz 
grande sucesso entre os clientes.  “Promovemos 
desde a troca no tipo do piso a melhorias na acús-
tica, muito importante”, conta. 

No primeiro semestre, o Villa Blue Tree rea-
lizou eventos de grande porte como o da Tam 
Linhas Aéreas, que contou a presença da presi-
dente Cláudia Sender; além das festas da Nestlé, 
Honda, KPMG, Basf e Itaú. No segundo semestre, 
a casa já conta com todos os sábados reservados 
e, inclusive, já recebeu eventos da Microsoft, Red 
Hat Fórum e Pfizer. Por conta da alta demanda, o 
espaço está reagendando eventos de final de ano 
para novembro e janeiro de 2016. 

O constante crescimento do mercado de even-
tos, que movimentou R$ 59 bilhões em 2013, 
segundo estudo encomendado pelo SEBRAE 
Nacional e a ABEOC (Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos), foi decisivo para a deci-
são de reforçar a atuação da empresa no setor, 
associando o nome do espaço à rede hoteleira.

Marriott apresenta plataforma on 
line para organização de eventos 
e reuniões de negócios

Com o lançamento da plataforma online 
chamada Meetings Imagined, a Marriott pos-
sa a adotar uma maneira diferente de trabalhar 
com a organização de reuniões, com a premissa 
de escutar e compreender o objetivo específi-
co de cada evento.  “Eventos hoje representa 
US$ 350 milhões anual de receitas da Marriott 
na América Latina. O objetivo do Meetings 
Imagined não é aumentar a rentabilidade, 

mas sim, melhorar a satisfação dos clientes, 
pois é uma plataforma virtual que vem aten-
der as mudanças de perfis que estão passan-
do as reuniões de negócios. Esta plataforma 
foi lançada em junho deste ano em 20 idiomas, 
incluindo o português, possui 300 artigos de 
informações de como criar experiências ino-
vadoras apontando, como por exemplo, qual 
é a gastronomia e a culinária correta para ser-
vir num almoço e manter as pessoas concen-
tradas depois. O acesso as informações é bem 
fácil e inclui muitas ferramentas de inspirações 
para realizar reuniões e eventos criativos, ino-
vadores e bem sucedidos”, destacou Alex Fiz, 
Vice-Presidente de Vendas e Marketing do 
Marriott International para a região do Caribe 
e América Latina. Segundo ele, para desenvol-
ver esta plataforma foram realizados muitos 
testes, pois toda reunião pode cumprir um dos 
sete propósitos: celebrar, decidir, educar, in-
ventar, relacionar-se, elaborar ou promover. A 
plataforma Meetings Imagined ajuda aos orga-
nizadores de qualquer reunião ou evento a de-
senhar sua conferência com um propósito claro 
e mensurável, com opções de elementos como 
reservas, configuração de espaço, alimentos, 
bebidas, tecnologia e experiências pensando 
em todos os detalhes para que o objetivo do 
evento seja atingido. “Estamos convencidos de 
que o Meetings Imagined é uma plataforma de 
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alto impacto para nossos futuros clientes que 
escolhem o Brasil como seu destino para even-
tos, reuniões e convenções”, destacou Fiz.

Ele menciona a interatividade desta platafor-
ma como um diferencial. “Os consumidores es-
tão permanentemente comparando experiências 
em vez de produtos. Esta plataforma é muito 
interativa e possui aspecto de co-criação, onde é 
possível nossos clientes ajudar a criar os even-
tos e visualizar de forma antecipada como será o 
resultado. Mesmo com o evento acontecendo, é 
possível utilizar as ferramentas disponíveis para 
solicitar, por exemplo, mais cadeiras, o controle 
da climatização da sala, mudança de horário do 
almoço, assim como a gestão de contas e orça-
mentos, pagando o evento através do cartão de 
crédito neste aplicativo. Com esta solução apre-
sentada, estamos na vanguarda da transforma-
ção de eventos”, concluiu Fiz.

Confederação Sindical defende 
legalização do jogo no Brasil

A CONTRATUH — Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade defende a volta da legalização 
do jogo no Brasil como uma das saídas para 
a crise econômica no País, que sofre com o 
ajuste fiscal do governo, com déficit de 0,9% 
do PIB projetado no Orçamento da União 
em 2016. Especialistas no setor afirmam que 
a o poder público pode arrecadar de R$ 15 
bilhões a R$ 20 bilhões anuais em impostos. 
“O jogo é uma possibilidade de arrecadação 

para o governo que não onera o trabalhador, 
capacita funcionários e atrai investimentos 
em infraestrutura e crescimento para regi-
ões turísticas”, afirma Moacyr Roberto Tesch 
Auersvald, Presidente da Confederação. 
Somente casas de bingo empregavam cer-
ca de 320 mil trabalhadores diretos e indi-
retos antes da proibição para funcionarem. 
“Essa também pode ser uma das alternativas 
à polêmica volta da CPMF — Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira,”, 
explica o sindicalista.

Hotel Internacional Gravatal  
lançou Guia Temático 2016

O empreendimento localizado em Gravatal 
(SC) lançou este Guia com o objetivo de dar se-
quência na ampliação de seu relacionamento com 
o Trade por meio de estratégias de marketing e 
políticas comerciais atrativas. A edição impressa 
do Guia, que também estará disponível para do-
wnload no site do hotel, traz mais de 20 eventos 
com um mix de atividades culturais, Festivais 

Crédito – Divulgação - Enjoy Conrad
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Gastronômicos e de compras, Festa Junina, 
Oktoberfest, eventos musicais temáticos e pa-
cotes especiais para os feriados do próximo 
ano, entre outros. “Estamos criando novas 
parcerias e renovando as já existentes e, além 
dessa extensa programação, vamos concluir no 
ano que vem a reforma para apresentar os no-
vos apartamentos e a modernização do hotel 
iniciada em 2014”, explica Karina Zappelini, 
gerente de reservas do empreendimento.

Segundo ela, a participação em feiras do se-
tor turístico também será ampliada. “Queremos 
apresentar nosso hotel para pessoas e lugares 
que ainda não conhecem Termas de Gravatal. 
O apoio e a parceria com os profissionais do tu-
rismo é fundamental para conseguirmos atin-
gir nossos objetivos de crescimento, portanto, 
além deste Guia Temático, que será enviado 
ao trade nacional, também estamos praticando 
novas políticas comerciais com mais benefícios 
para os profissionais que vendem nosso em-
preendimento”, enfatiza e conclui a executiva.

FOHB divulgou projeções de 
desempenho da hotelaria para os 
próximos anos

O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil lançou no mês de novembro a terceira 
edição do estudo “Perspectivas de Desempenho 
da Hotelaria”. De acordo com o levantamento, 
as taxas de ocupação registrarão alta no próximo 
ano de 2016. O estudo trará uma comparação dos 
dados da hotelaria do primeiro semestre de 2015 
com o mesmo período do ano anterior.

O estudo revelou que a expectativa é de que 
a diária média irá se recuperar no primeiro se-
mestre de 2016 na maior parte das cidades. A 
estimativa é de que haverá aumento da taxa de 
ocupação, com destaque para Brasília (+3,8%), 
reflexo do otimismo setorial em relação a uma 
possível melhora do ambiente econômico. O 
RevPAR também registrará crescimento, ce-
nário em que evidenciam-se São Luís (+7,0%), 
Grande São Paulo (+5,4%), Curitiba (+5,3%) e 
São Paulo (+5,2%).

O segundo semestre de 2016 deverá ser 

mais positivo para a hotelaria, onde as me-
lhores taxas de ocupação deverão ser as de 
Recife (+3,9%), São Luís (+3,8%), Goiânia 
(+3,7%) e Brasília (+3,6%).  O RevPAR acom-
panha o crescimento e tem estimativa de au-
mento em todas as localidades. Para comple-
tar a análise, estima-se que a diária média do 
país aumente em cerca de 5% - ainda abaixo 
da inflação prevista para 2015.

De acordo com o Vice-presidente de Estudos 
e Tendências do FOHB, Patrick Mendes (Foto), 
que também é CEO da rede Accor para a 
América Latina, os custos de energia, de in-
sumos e de evidentes aumentos nas cargas 
tributárias, como a reoneração da folha de pa-
gamentos, exercem uma pressão nas despesas 
dos empreendimentos cerca de 40% maior que 
o índice de inflação previsto para 2015, que é 
de mais de 9% ao ano. “Por isso, promover rea-
juste nas tarifas é necessário para se fazer fren-
te à atual situação, com o objetivo de manter-
mos um mercado saudável, em que possamos 
continuar a gerar empregos, distribuir renda 
e promover a melhor experiência para nossos 
hóspedes”, explicou Mendes.
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A GJP Hotels & Resorts investiu 
R$ 65 milhões na implantação 
deste empreendimento, onde 
ficavam as antigas instalações 
dos escritórios da Varig e Vasp

A GJP Hotels & Resorts colocou em opera-
ção oficial no início deste mês de dezembro, 
mais um empreendimento na cidade do Rio 
de Janeiro. Trata-se do Prodigy Hotel Santos 

Prodigy Hotel 
Santos Dumont Airport 

entra em operação

Vista aérea do complexo onde está inserido o empreendimento

Dumont Airport que possui 300 apartamen-
tos e passou a ser o maior da rede em nú-
mero de UH’s. O empreendimento faz parte 
de um complexo chamado Bossa Nova Mall, 
um centro de compras com 50 lojas de mar-
cas nacionais e internacionais, que está situ-
ado onde ficavam as antigas instalações dos 
escritórios da Varig e Vasp, bem ao lado do 
Aeroporto Santos Dumont. Entre as lojas do 
complexo estão marcas renomadas como Fo-
rever 21, Le Lis Blanc, Osklen, Dudalina, Sa-
msonite, Polo, entre outras. Já na praça de ali-
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mentação, estão grandes redes como Burger 
King, Subway, Mei Mei, Loucos por Churros 
e Baked Potato. No térreo está o Vamo, um 
novo conceito de restaurante com boutique 
de carnes e cervejas artesanais e no roof top 
do Bossa Nova, o Xian, um restaurante asiá-

Na recepção já se nota a preocupação com o conforto dos hóspedes

tico exclusivo no terraço do empreendimento 
com projeto do restaurateur Marcelo Torres.

Quem desenvolveu o projeto arquitetônico 
deste complexo foi o escritório de Paulo Baruki 
que buscou ressaltar o estilo de vida carioca, 
com linhas retilíneas e alongadas que se inte-
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grem a paisagem do Rio de Janeiro, compondo 
um cenário de beleza e bem estar. Através de 
espaços que unificam todo o complexo, a ar-
quitetura propõe o equilíbrio entre o elabo-
rado programa do projeto proposto com a 
magnífica paisagem da cidade. Houve uma 
grande preocupação em transformar o local 
existente, tornando a vivência deste espaço 
de primeiro e último contato com o Rio. O 
resultado é uma experiência única proporcio-
nada por uma arquitetura capaz de agregar 
os conceitos de exclusividade, originalidade 
e sofisticação a sutileza carioca, ressaltando a 
identidade marcante do local.

Vista deslumbrante
A localização deste hotel é única e privilegiada, 

pois além de estar ao lado de um dos aeroportos 
civis mais movimentados do Brasil, com mais de 10 
milhões de passageiros por ano, possui fácil acesso 
a região central da capital fluminense, a orla marí-
tima, Zona Sul e pontos turísticos. A vista também 

Os apartamentos são muito confortáveis e possuem uma acústica perfeita 

é um dos diferenciais, pois tem como vizinhos, a 
Baía de Guanabara, a Marina da Glória e o Pão de 
Açúcar, assim como do terraço, os hóspedes pos-
suem vista para o Corcovado. Com a entrada em 
operação deste empreendimento de categoria qua-
tro estrelas, a GJP Hotels & Resorts, passa a ofe-
recer 500 apartamentos para suprir a demanda de 
hospedagem na cidade do Rio de Janeiro, tendo em 
vista que possui também o Linx Hotel Internatio-
nal Airport Galeão, na categoria 3 estrelas, locali-
zado no Aeroporto Internacional Antônio Carlos 
Jobim (Galeão). 

A GJP teve que fazer um investimento de R$ 65 
milhões na implantação deste hotel que tem con-
cessão de uso por parte da INFRAERO por 25 anos. 
O empreendimento traz o que há de mais moderno 
em hotelaria, seja para hóspedes de lazer ou negó-
cios, com infra-estrutura completa e conceito de co-
nectividade que traz nos telões das áreas comuns 
informando horários de vôos do aeroporto Santos 
Dumont. A infra-estrutura do hotel conta com lo-
bby bar, três restaurantes, sendo um deles de co-
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zinha internacional, piscina com borda infinita na 
cobertura, academia de ginástica (fase final de aca-
bamento), um lounge externo, espaços que abriga-
rão duas rádios locais, business center com mais de 
4.000 m2,  wi-fi gratuito em todas as dependências 
do hotel, estacionamento com manobrista e aces-
so direto ao aeroporto.Visando ser uma opção 
para eventos de pequeno e médio porte, o hotel 
conta com um moderno centro de convenções 
para aproximadamente 1.000 pessoas, com 11 
salas, sendo que cinco delas, juntas, formam o 
grande ballroom do empreendimento. O aces-
so ao lugar é feito de forma independente por 
escadas rolantes instaladas do lado externo do 
edifício, ou seja, por maior que seja o evento, 
ele não interfere na rotina do hotel.  

Para o local, a empresa Multform forneceu mais 
de 900 cadeiras empilháveis modelo Rio, além de 
diversos materiais de apoio como o bar móvel.

Conforto e sofisticação
O conforto dos apartamentos chama a aten-

ção. Mesmo estando ao lado de um aeroporto 
bem movimentado, existe uma acústica perfei-
ta que não deixa os ruídos externos atrapalha-
rem o conforto e bem estar dos hóspedes. Uma 
cortina em tecido voil e black-out para vedar a 
iluminação externa foi implantada nas janelas 
pela empresa VAG Confecções, assim como a 
empresa também forneceu e o enxoval de deco-
ração da cama que compreende edredon, capa 
duvet, pezeira e almofada. Os lençóis foram 
fornecidos pela Teka e as toalhas são da marca 
Dohler e a cama box e colchões foram forneci-
dos pela Serta. Já as fechaduras eletrônicas são 
da Kaba do Brasil e os equipamentos utilizados 
na limpeza dos apartamentos e áreas comuns 
são da marca Rubbermaid.

Os apartamentos possuem uma decoração 
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diferenciada, pois a bancada de mármore com 
a pia está localizada ao lado do armário, logo 
na entrada. No local fica um espelho de au-
mento e secador de cabelo e amenities de alto 
padrão de qualidade Alma Brasil, produzidos 
pela empresa Harus. No armário ao lado ficam 
o frigobar com porta de vidro para facilitar a 
visualização e escolha dos produtos e o cofre 
eletrônico fornecido pela Kaba do Brasil.

Uma bancada de trabalho em madeira com 
duas cadeiras da Sierra Móveis permite ao 
hóspede desfrutar de uma refeição, ler ou 
teclar no computador pessoal utilizando in-
ternet wi-fi de alta velocidade. A TV de 48” 
de led de última geração é da marca LG que 
além de disponibilizar uma variada opção de 
canais a cabo, possibilita entretenimento e 
acesso a vários serviços, como o horário dos 
vôos das aeronaves que partem ou chegam 
no aeroporto Santos Dumont.

O lavabo fica fora do banheiro ao lado da entrada do apartamento

A empresa gaúcha Sierra Móveis forneceu 
cerca de 2.000 itens entre o mobiliário para 
as suítes e quartos do tipo um e dois, quanto 
para as áreas comuns do hotel (restaurante, 
recepção, lobby) para atender o projeto as-
sinado pelo arquiteto Paulo Baruki. Um dos 
diferenciais é que todas as cabeceiras das 
camas dos apartamentos foram implantadas 
com o tecido Sunbrella, importado especial-
mente para o desenvolvimento do projeto. 

Já a empresa Aluminas teve uma importante 
participação na decoração deste empreendimen-
to, pois forneceu mobiliário de alto padrão de 
qualidade para vários ambientes, como no res-
taurante com mesas, cadeiras e banquetas e no 
lobby com poltronas giratórias, sofás, poltronas, 
caxepôs, conchas, mesas, cadeiras, banquetas. Na 
cobertura e piscina os hóspedes podem apreciar 
a maravilhosa vista do entorno sentados, a som-
bra e ou lado de confortáveis produtos.
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Preocupação com o A&B
Para atender a demanda de utensílios de co-

zinha nas áreas de alimentos e bebidas do hotel 
com o objetivo de encantar os clientes em cada 
detalhe, a Schipper & Thompson teve uma pre-
ocupação grande para especificar os produtos, 
levando em consideração a qualidade, design 
e operacionalidade. Os talheres são da reno-
mada fabricante alemã WMF, as taças e copos 
um mix de designs italianos da Bormioli Rocco 
e alemães da WMF. A cozinha contará com a 
linha pesada de panelas e frigideiras profissio-
nais importadas em aço inox de alto padrão e 
pequenos utensílios da francesa Matfer. 

Quem forneceu os equipamentos de cozinha foi 
a Aços Macom, as câmaras frigoríficas São Rafael e 
os fornos combinados e ultra congeladores utiliza-
dos no empreendimento são da Prática. Estes equi-
pamentos são imprescindíveis para assegurar uma 
boa produtividade, com segurança e qualidade nos 
alimentos servidos no hotel. Os fornos combinados 
assam, cozinham, fritam, regeneram, grelham, gra-

tinam e descongelam. A convecção forçada faz com 
que os tempos de preparo sejam muito reduzidos 
e a injeção de vapor permite cozinhar legumes e 
reduzir a perda de peso nas carnes, o que aumenta 
o rendimento e torna os alimentos mais nutritivos 
e saborosos. Estes modelos possuem acionamento 
direto no painel das funções ar quente, vapor ma-
nual, vapor automático, vapor combinado (três 
níveis de intensidade) e cool down (sistema de 
arrefecimento). Já os ultracongeladores UK profis-
sionais são indicados para congelamento rápido 
de alimentos, o que permite baixar para -18°C a 
temperatura no núcleo de um produto, em menor 
tempo possível. Essa operação evita a formação 
de macro-cristais e assegura um descongelamento 
sem perda de líquidos, mantendo a qualidade dos 
produtos após serem regenerados. Também são 
resfriadores rápidos, abatendo a temperatura para 
3°C no núcleo dos alimentos, o que diminui os ris-
cos de contaminação e deterioração e preserva as 
características originais dos preparos.

Esta é a vista que os hóspedes possuem quando estão no terraço
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O restaurante é bem confortável e fica ao lado da recepção

Praticidade e conforto
Os uniformes desenvolvidos pela Office Collection 

para o Prodigy Aiport Santos Dumont Rio de Janeiro 
tem na praticidade, conforto e elegância sua inspira-
ção. A coleção foi confeccionada em tecidos leves e 
funcionais facilitando o uso no dia-a-dia. Com cores 

claras e combinações suaves o visual harmoniza per-
feitamente com o clima da cidade. O projeto contem-
pla desde uniformes em alfaiataria impecável até os 
práticos uniformes de cozinha, sempre pensando no 
conforto e bem estar dos colaboradores e também re-
forçando a identidade da marca Prodigy.
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As bandeiras Ramada Encore 
e a e.suites estão inseridas na 
mesma edificação no bairro 
nobre de Luxemburgo e são 
boas opções de hospedagem  
na capital mineira

Vert Hotéis colocou dois 
novos hotéis em operação 

em Belo Horizonte

A moderna edificação reúne duas bandeiras 

com boa opções de hospedagem

A rede hoteleira mineira colocou em operação 
no início do mês de novembro dois novos hotéis 
em operação na capital mineira que dividem os an-
dares de uma mesma edificação erguida no bairro 
Luxemburgo, uma região nobre de Belo Horizon-
te. A localização é um dos diferenciais, pois possui 
fácil acesso a área central de negócios da cidade, 
aos aeroportos da Pampulha e Confins e perto de 
atrações culturais como a Praça da Liberdade. É 
um empreendimento com duas torres e muita co-
modidade para os clientes. São 90 apartamentos 
no hotel econômico desing Ramada Encore, per-
tencente a Wyndham, e 33 suítes exclusivas no 
e.suites, padrão midscale da Vert Hotéis. Esta 
acomodação é ideal para longa hospedagem e 
famílias, pois possui aproximadamente 40m² de 
área. A edificação conta com uma estrutura de 
lazer com academia e uma piscina com vista pa-
norâmica para a região, com destaque para a Ser-
ra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. As 
comodidades do hotel incluem estacionamento, 
acesso gratuito e ilimitado wi-fi nos apartamen-
tos e áreas comuns, um restaurante no 17º andar 
com vista privilegiada da região e um bar para pe-
quenas refeições ao lado da recepção.

Tema embalado por música
A música é a temática do empreendimento que 

é pintado por artistas urbanos e cada andar é dedi-
cado um gênero musical que passa pela livre inter-
pretação de cada um dos criativos envolvidos no 
trabalho. Começando pelo jazz, no oitavo andar, e 
subindo por choro, samba, baião, blues, rock, reg-
gae, rap e eletrônico. Nos corredores está retratada 
a biografia de alguns ícones destes estilos musicais, 
assim como imagens para ilustrá-los. 

De acordo com Érica Drumond, Diretora presi-
dente da Vert Hotéis, estes dois empreendimentos 
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são diferenciados e vêm somar 10 unidades da Vert 
Hotéis no Brasil. “Cada hotel que nasce é como um 
filho, mas estes dois são bem especiais, e serão divi-
sores de água de nossa expansão, pois iniciam um 
novo ciclo para difundir uma cultura e um destino 
e deverão caminhar por muitos anos. A Encore é 
uma marca padrão econômica jovem e inovadora e 
a meta é acelerar o crescimento no Brasil nos pró-
ximos anos, pois é um produto econômico somen-
te na classificação hoteleira. Quem dormir numa 
cama do Encore, certamente não vai querer dormir 
na cama do concorrente. A Encore resgata a hotela-
ria essencial e o hóspede tem a identidade da cama 
que sonhou e que não tem em casa, assim como a 
marca e.suites”, revelou Érica.

Gustavo Greco, Diretor da Greco Design foi 
quem desenvolveu, em colaboração com a Galeria 
de arte quartoamado, a sinalização do empreendi-
mento, aliando informação ao design do ambiente. 
O conteúdo da sinalização é inserido em imagens 
criadas pelos artistas e reflete, assim, a cidade den-
tro do hotel. Foram pintados 90 apartamentos com 

Na recepção já se nota a arte urbana que é a temática da decoração do empreendimento 

Érica Drumond: “Estes dois empreendimentos serão 

divisores de água da expansão da Vert Hotéis”
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vários temas, assim como nove corredores, hall, 
academia, restaurante e uma loja de conveniência 
do hotel. Para tanto, a galeria reuniu quatro de 
seus artistas - Baba Jung, Clara Valente, Luís Ma-
tuto e Thiago Alvim - que, sob a direção da Greco, 
desenvolveram uma identidade para cada andar. 
“Seguindo a premissa de fortalecer o efervescente 
cenário de artistas plásticos mineiros, o projeto é 
inteiramente assinado por criadores locais”, res-
salta Bernardo Biagioni, curador do quarto amado. 
“Os artistas trabalharam por 28 dias em formato 
de residência artística, compartilhando e trocando 
conhecimentos específicos para o desenvolvimento 
de um rico trabalho coletivo. O objetivo foi entre-
gar à cidade não só um hotel conceito, mas também 
a certeza de que Belo Horizonte vive um momento 
de imensa produção e referência quando falamos 
de arte e cultura”, destacou Greco.

Conforto e comodidade
Os apartamentos do Encore são muito confortá-

veis e a decoração possui as cores branca e vermelha 
(características da bandeira) como predominante. 
Possuem uma boa infra-estrutura e isto inclui: TV 
de LCD de 37’ de última geração da marca Philips 
com uma variada opção de canais a cabo, chaleira 
elétrica; bancada de trabalho com luminária; aces-
so a wi-fi gratuito de alta velocidade; frigobar de 
80 litros da marca Electrolux; colchão cama box 
da marca Plumatex; enxoval de cama e banho da 

Os apartamentos do Ramada Encore são bem 

aconchegantes e possem uma decoração em tons 

brancos e vermelho, característicos da bandeira

Os apartamentos do e.suites contam com uma mini 

cozinha equipada, sendo ideal para famílias ou para 

quem deseja uma estada mais prolongada 

Altenburg; cofre eletrônico SuperSafe; fechadura 
eletrônica e economizadores de energia da Onity e 
piso frio em cerâmica imitando madeira. Somado a 
isto, está a cortina de voil com tecido black-out que 
veda a claridade externa ao apartamento e propor-
ciona maior conforto aos hóspedes, assim como um 
telefone da marca Leucotron na cabeceira da cama 
ao lado controle do ar condicionado digital da mar-
ca LG. Quem fez toda a marcenaria do apartamen-
to foi a empresa goiana IMOL. Nos banheiros se 
encontram secador de cabelo, espelho de aumento 
e amenities de alto padrão de qualidade Harus.  

O mesmo padrão de conforto se estende as 33 
suites exclusivas no e.suites, que possuem a de-
coração na cor branca e verde, característica da 
bandeira. Cada apartamento conta com aproxi-
madamente 40m², sendo ideal para famílias ou 
para quem deseja uma estada mais prolongada. 
Os apartamentos contam com geladeira, micro-
ondas, fogão elétrico e até mesmo um pequeno 
tanque onde é possível lavar roupa.

O Diretor de marketing e vendas, Bruno Gui-
marães destaca que a entrada em operação destas 
duas unidades em um momento de dificuldades 
do cenário macroeconômico nacional e das tur-
bulências políticas do Brasil, reforça o compro-
misso de crescimento da Vert Hotéis. “Em apenas 
cinco anos de atividades já temos 10 unidades em 
operação e 2016 será um ano de muitas conquis-
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tas para a Vert Hotéis, pois a expectativa é abrir 
um hotel por mês. Devemos colocar em operação 
três novos hotéis na cidade do Rio de Janeiro e 
dois hotéis no estado, nas cidades de Macaé e Ni-
terói. No estado de São Paulo iremos inaugurar 
quatro hotéis, sendo as cidades de Osasco, Cru-
zeiro, Tatuí e Fernandópolis. A cidade mineira 
de Ravena receberá uma unidade, assim como 
Recife no Pernambuco e Curitiba no Paraná com 
a conversão de um hotel com previsão de aber-
tura no final deste ano. Estamos convictos que 
2016 será o ano de consolidação da Vert Hotéis, 
pois conseguiremos chegar a 20 hotéis em opera-
ção e uma expectativa de faturamento superior a 
R$160 milhões”, assegurou Guimarães.

Os apartamentos do e.suites possuem uma 

decoração predominante na cor branca para aumentar a 

sensação de conforto dos hóspedes.

Nos corredores do 11º andar a temática é o baião Um bar para pequenas refeições fica ao lado da recepção

A piscina com vista panorâmica para a região fica no 

terraço, com destaque para a Serra do Curral, 

cartão postal de Belo Horizonte

Uma bancada de trabalho, com wi-fi, chaleira elétrica, 

TV de última geração, frigobar e cofre eletrônico garante 

conforto e comodidade aos hóspedes
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Marriott International adquire 
Starwood Hotels & Resorts por 
US$ 12,2 bilhões

Com um investimento de US$ 12,2 bilhões 
a ser pago em ações da Marriott e US$ 340 mi-
lhões em dinheiro, o grupo hoteleiro Marriott 
Internacional acaba de anunciar a aquisição 
da concorrente Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide. Com isto, a Marriott passa a ser a 
maior rede hoteleira do mundo em número de 
unidades habitacionais, somando 1,1 milhão 
de apartamentos em mais de 5.500 empreendi-
mentos, com presença em mais de 100 países no 
mundo, como o Sheraton Barra de Tijuca (Foto), 

no Rio de Janeiro. No comunicado emitido pela  
Marriott, ela destaca que esta união das redes 
terá um faturamento de US$ 2,7 bilhões no ano 
fiscal que terminou em setembro.

As empresas esperam sinergias de cerca 
de US$ 200 milhões em custos fixos por ano 
e que a fusão irá contribuir com lucros para a 
empresa em dois anos após a operação. Outro 
importante ganho é o crescimento internacio-
nal das marcas do grupo Starwood, que in-
cluem os hotéis de luxo St. Regis, The Luxury 
Collection, Westin Hotels and Resorts, Le 
Méridien e Sheraton, além dos hotéis de servi-
ços Aloft, Element e Four Points.
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ILOA Resort (AL) registra 
crescimento na receita 
com alta do dólar

Se a variação cambial dificultou as viagens 
para o exterior em 2015, o turismo interno 
tem registrado resultados positivos pelo mes-
mo motivo. Vizinha das famosas Praias do 
Gunga e do Francês, a Barra de São Miguel, 
em Alagoas, tem visto um aumento crescen-
te em sua visibilidade e no volume de turis-
tas regionais e nacionais, inclusive no ILOA 
Resort situado na região. 

O gerente comercial do resort, Irênio 
Rocha, fez um balanço otimista, levando em 
consideração os números de janeiro a agosto 
de 2014 para um comparativo com este ano. 
“Foi apresentado um crescimento 20% no ín-
dice de diária média e 10% de receita de hos-
pedagem. A expectativa é de um crescimento 
ainda maior, uma vez que os números até o 
final do ano são positivos e já superam os in-
dicativos dos últimos quatro meses em rela-
ção ao do ano passado”, declarou.

Felipe Cavalcante, sócio diretor do empreen-
dimento e também presidente da ADIT Brasil, 
se diz muito animado não só com as perspecti-
vas para a próxima temporada, mas compara as 
próximas. “Depois de alguns anos onde eram 
vistos como o patinho feio da hotelaria nacio-
nal, chegou a vez dos resorts. O efeito no ILOA 
já é sentido e nós temos trabalhado bastante, 
tanto no comercial quanto no operacional, para 
nos adequar a um novo período de círculo vir-
tuoso no setor de lazer, que irá durar pelo me-
nos mais três anos”, afirma Cavalcante.  

Para o gerente comercial, os preços das 
passagens e a fatura do cartão de crédito em 
dólar fizeram com que o brasileiro viaje para 
conhecer melhor seu país e está mais exigente 
para fazê-lo.  “A capacitação dos agentes de 
viagem por meio da nossa equipe é realizada 
de maneira permanente em diversos pontos 
do país, o que ajuda a vender melhor o pro-
duto e o destino, consequentemente atraindo 
os turistas”, afirma Rocha. 

Nobile Hotéis implanta a 
bandeira Red Roof 
em Vitória (ES)

Dando continuidade ao processo de ex-
pansão da bandeira Red Roof no Brasil, a 
Nobile Hotéis colocou em operação no dia 1º 
de novembro o Red Roof Inn Vitória Praia. 
A conversão do empreendimento na capital 
capixaba vem se juntar ao de Curitiba (PR) 
que foi convertido no mês de setembro e sua 
localização é estratégica. Fica na beira mar 
da Praia de Camburi, a 4 km do Aeroporto 
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Eurico Salles de Aguiar, próximo dos princi-
pais polos de compras, centros empresariais, 
e com fácil acesso ao Centro de Convenções e 
ao Pavilhão de Carapina, que recebe eventos 
e feiras de grande porte na região. 

Para implantar seus padrões e marcas, a 
Nobile (que é master franquia da Red Roof 
no Brasil) investiu R$ 1,1 milhão na comu-
nicação visual, renovação e adequação dos 
apartamentos e das áreas comuns, layout do 
espaço de convivência e restaurante, e ade-
quações aos padrões da marca. 

O hotel de categoria econômica proporcio-
na ao público que viaja a negócios, lazer ou 
eventos, qualidade, praticidade e conforto. 
Dispondo de 80 apartamentos nas categorias 
Superior e Luxo, os hóspedes terão acesso a 
um ambiente confortável e acolhedor, e am-
plas acomodações que possuem frigobar, TV 
LCD com canais de TV fechada, mesa de tra-
balho, cofre digital e ar condicionado Split.  

GJP Hotels & Resorts comemorou 
10 anos de atividades

A GJP Hotels & Resorts completou 10 
anos de atividades e para comemorar, pro-
moveu um coquetel no último dia 6 de no-
vembro, no Wish Resort, em Gramado (RS) 
com direito até mesmo de bolo com velinhas. 
Vários profissionais ligados ao trade esti-
veram prestigiando o evento, assim como 
diretores da GJP que foi criada em 2005 e 
hoje comemora resultados muito expressi-
vos. “Já acolhemos nesta década de ativida-
des 2.631 milhões de hóspedes e servimos 
8.380 milhões de refeições, além de 2.731 
eventos. Pesquisa interna com nossos hós-
pedes apontam grau de satisfação nota 9,1 
e 96,9% indicam nossos hotéis para os ami-
gos” revelou Thomas Hartmann, Gerente 
de marketing da GJP Hotels & Resorts.

Segundo ele, a mudança dos hotéis para 
as marcas wish, prodigy e linx deverá ser 
concluída ainda este ano, mas os resulta-
dos são bem visíveis. “Com menos de um 
ano de posicionamento de marcas já conse-
guimos um aumento de 10% na ocupação e 

um incremento de 15% na diária média de 
nossos hotéis. Isto indica que estamos no 
caminho certo e o mercado reconheceu nos-
sos esforços para padronizar as unidades e 
assegurar ainda mais o padrão de qualida-
de em serviços”, destacou Hartmann.

E nesta celebração de dez anos foi desta-
cado que a GJP deve crescer ainda mais. O 
Prodigy Santos Dumont Airport no Rio de 
Janeiro acabou de entrar em operação e no 
início do próximo ano será a vez da unidade 
ao lado do aeroporto de Confins, com as mar-
cas Linx e Prodigy. Quatro outras unidades 
também são aguardadas para os próximos 
anos, sendo Canos (RS), Juiz de Fora (MG), 
Gramado (RS) e Brasília (DF).

E o presidente da GJP, Guilherme Paulus 
(Foto) atribui a este crescimento vertigino-
so a dedicação e esforços dos milhares de 
colaboradores. “Depois da saída do negócio 
da aviação, através da venda da Web Jet e 
de parte das ações da CVC, pude conhecer 
melhor a realidade da hotelaria e como são 
abnegados os profissionais que atuam nes-
te setor. E nosso crescimento é graças a es-
tes valorosos profissionais que se esforçam 
e dão o melhor de si para atender e servir 
aos outros. Estou muito feliz em investir na 
hotelaria, um segmento muito dinâmico que 
movimenta 52 atividades diferentes e vamos 
crescer ainda mais diante das oportunida-
des”, destacou Paulus.
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 Bourbon Curitiba e Laurent 
Suaudeau promoveram festival 
gastronômico 

O Bourbon Curitiba Convention Hotel, situ-
ado na capital paranaense, recebeu em novem-
bro o Chef Laurent Suaudeau, eleito pela revista 
Prazeres da Mesa como a personalidade da gas-
tronomia do ano, para um festival. O evento, que 
aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro,  levou novi-
dades ao menu do restaurante que tem desde abril 
o nome do chef: o Le Bourbon by Laurent.

Sugestões da culinária franco-italiana foram as 
estrelas do evento, levando a assinatura do chef. 
Entre as criações do chef estavam o Polvo glaciado 
ao gengibre, gnocchi de mandioca e banana verde, 
Robalo com germolata de limão siciliano, Campari 
laranja, mini arroz de abobrinha e palmito, e o 
Carré de cordeiro assado com musseline de ervi-
lha fresca ao garam marsala. Finalizando a noite, 
Laurent traz a Pera Belle Hélène Bourbon e Nibs 

de Cacau, que completa a experiência do jantar.
As sugestões trazidas para o festival pas-

saram a integrar o menu do restaurante. Em 
2013, Laurent foi jurado do Concurso de Chefs 
promovido para as comemorações de 50 da 
Rede, e a amizade permitiu que o renomado 
chef assinasse o menu do restaurante. 

Hilton São Paulo Morumbi (SP) cria 
menu inspirado em obras de arte

Até o dia 30 de janeiro, o Espaço Cultural 
Canvas, situado no hotel Hilton São Paulo 
Morumbi (SP), recebe uma mostra de Marrey 
Luiz Peres, artista paulista atuante do pós-mo-
dernismo brasileiro. Para comemorar a expo-
sição, o Canvas Bar & Restaurante elaborou o 
“menu do artista”, que será oferecido durante 
o período da mostra. Intitulado como um au-
têntico caipira, Marrey inspirou um menu ba-
seado na cozinha tradicional paulista.

Para a elaboração, Chef Fábio Boschero buscou 
também resgatar algumas paixões do pintor, como 
a alcachofra, presente na entrada em formato de 
salada com fundo de alcachofras, queijo de cabra 
marinado, amêndoas e molho de hortelã.

Como prato principal, o Chef propôs filet 
mignon ao molho de pimenta verde com ri-
soto de aspargos. Outro item que Marrey não 
dispensava eram as tortas, representada pela 
cheescake de ricota com calda de frutas aver-
melhadas oferecida na sobremesa. “Tenho cer-
teza que meu pai aprovaria o menu”, completa 
o filho do artista, Marrey Junior. 

Augusto de Carvalho, chef do Bourbon Curitiba 
e Laurent Suaudeau 

Crédito: Naideron Jr.
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Falecido aos 66 anos em 1993, a mostra é resul-
tado de uma retrospectiva do acervo artístico de 
Marrey. Sua pintura apresenta várias temáticas 
como personagens, flores, paisagens, natureza 
morta, quadros geométricos, surrealistas, abstra-
tos e de inspiração ecologista. Durante a exposição 
os visitantes contarão com 27 obras produzidas a 
partir de óleo em tela. “A obra de meu pai é bas-
tante diversificada, não me lembro de nenhum dia 
que ele não tenha pintado”, comenta o filho.

Copacabana Palace (RJ) promoveu 
Temporada de Trufas Brancas

O tradicional hotel Belmond Copacapana 
Palace (RJ) promoveu mais uma Temporada de 
Trufas Brancas no restaurante italiano Cipriani. 
As receitas foram criações do chef Luca Orini, que 
utilizou um quilo da iguaria importada de Alba, 
região do Piemonte, na Itália.

Os clientes puderam escolher entre oito pra-
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tos exclusivos criados por Orini e teve a trufa 
branca como ingrediente principal. Algumas 
sugestões foram o “Tartar de filé mignon com 
Mimosa de aspargos verdes e trufas brancas”; o 
“Fettuccine fresco de trigo duro e trufas brancas” 
e o “Raviolone aberto de batata baroa, ovo e mo-
lho de trufas brancas”.

Menu Especial Cipriani – Trufas Brancas
Tartar de filé mignon com Mimosa de aspargos 
verdes e trufas brancas;
Carpaccio morno de cauda de lagostim e lâ-
minas de trufas brancas;
Risotto clássico “carnaroli” com trufas brancas;
Fettuccine fresco de trigo duro e trufas brancas;
Raviolone aberto de batata baroa, ovo e molho de 
trufas brancas;
Costeleta de vitela de leite em crosta de pão doura-
do e molho de trufas brancas;
Tagliata de wagyu em molho de trufas brancas;
Tortinha morna de chocolate branco, sorvete de 
azeite extra virgem e trufas brancas;

Grande Hotel São Pedro (SP) 
apresenta novo menu 

O restaurante Engenho das Águas, situado no 
Grande Hotel São Pedro, no interior de SP, está 
com novo cardápio elaborado pelo Chef Executivo 
Dijalma Boa Sorte. Após passar um ano e meio à 
frente da cozinha do Grande Hotel Campos do 
Jordão, Dijalma retorna a Águas de São Pedro e 
reformula o cardápio do restaurante inspirado na 
culinária francesa.

Para a entrada, um dos destaques é o car-
paccio de pupunha à Marie-Cristine, que 
acompanha Lentilhas du Puy, salsa de trufas 
e ovo perfeito. Como opções de intermediá-
rios estão o Rilette de pato com maçã verde, 
gelatina de cachaça e compota de cebola; e 
Nage de camarões com brunoise de legumes.

Uma das sugestões de pratos principais é o Filet 
ao demi glace aerado com alho poró, cogumelos 
e lâminas de Fuet Catalan. Outra opção que faz a 
diferença é o Ballotine de codorna com farofa de 
pipoca, espuma de coco e sabá de trufas. Já para a 
sobremesa, o chef preparou a Sphere Surprise, uma 
“esfera” de chocolate com recheio surpresa.

O cardápio também conta com o Menu 
Degustação de cinco pratos, elaborado com ingre-
dientes selecionados e que formam uma combi-

nação surpreendente. Os pratos podem ser acom-
panhados com vinhos de rótulos especialmente 
selecionados da adega do Grande Hotel, que dis-
ponibiliza mais de 250 opções de tintos, brancos, 
espumantes e vinhos de sobremesa.  

Hóspedes e visitantes também encontram vasta 
seleção de cervejas, destilados e coquetéis que po-
dem ser degustados antes e durante as refeições. 
Para encerrar esse festival de boa mesa, é possível 
escolher entre as opções de licores e cafés que tam-
bém integram a carta de bebidas do restaurante. 
“O novo menu continua valorizando ingredientes 
nacionais, mas aplicando técnicas internacionais. 
Está bastante variado tanto em frescor quanto em 
ingredientes”, ressalta o chef Boa Sorte.

Confira o menu degustação completo:
Amuse bouche: Foie gras rocher; gnocchi 

de semolina com palha de cenoura e pó de 
anis; rolls de aspargos com prosciutto e par-
mesão; manteiga de vinho do porto e mantei-
ga clássica; seleção de pães.
Entrada: Melancia grelhada, polpa de tomate cere-
ja, basílico e redução de aceto.
Intermediário: Crocante de vieiras com gel de man-
ga, coalhada seca e sorbet de beterraba.
Primeiro Prato: Bacalhau em brasa com molho Piu-
piu e alho negro, e terra de migas.
Segundo Prato: Carré de cordeiro ao molho de me-
laço e pomme d’or.
Sobremesa: Namelaka de chocolate com glaçagem negra.

Tryp Jesuíno Arruda (SP) 
apresenta novo cardápio inspirado 
na cozinha Sírio-Libanesa

Durante os meses de novembro e dezembro, 
o restaurante Novedad (foto), localizado no hotel 
Tryp Jesuíno Arruda, no bairro paulistano de Itaim 
Bibi, passa a oferecer às sextas-feiras durante o al-
moço uma culinária especial idealizada pelo chef 
Rodrigo Morais, que irá preparar opções tradicio-
nais da cozinha sírio-libanesa. 

A cada semana, é oferecida uma opção dife-
rente com uma entrada, um prato principal e uma 
sobremesa típicos da iguaria árabe. Entre as suges-
tões, destaque para o Tabule, Fatouche, Cuscuz 
Marroquino, Falafel, Kafta, Kibe Assado com 
Coalhada e Hortelã,  Kebab, entre outras iguarias. 
Comandado pelo chef Rodrigo Moraes, o restau-
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rante Novedad, localizado no hotel TRYP Jesuíno 
Arruda oferece Sugestão do Chefe, elaborada para 
o almoço diariamente, com duas opções de entra-
das, duas de pratos quentes e duas sobremesas va-
riadas. No jantar, o serviço é à la carte. 

Hotel Sheraton Porto Alegre (RS) 
realiza Festival Filipino

O restaurante do hotel Sheraton Porto 
Alegre, situado na capital gaúcha, realizou de 
5 a 7 de novembro, o IV Festival Filipino. O 

evento gastronômico ofereceu um cardápio re-
pleto de pratos da tradicional culinária filipi-
na. Ao todo, foram 20 receitas entre saladas, 
pratos principais e sobremesas.

O festival foi comandado pela chef filipina Remi 
Morales, em companhia do chef Mauro Sousa, e 
contou com um menu que destacou receitas à base 
de peixes, frutas, legumes e a delicadeza da culi-
nária oriental. Entre as opções do buffet, que foi 
servido no horário do almoço e jantar, estavam o 
Adobo Manok, frango caramelizado com um toque 
de molho de soja; a panqueca Lumpiang Sariw, 
que leva maisena ao invés de farinha e tem recheio 
de legumes salteados e refogados com molho de 
amendoim; o Morcon, enroladinhos de filé mig-
non cozidos em molho de tomate, e o Ginataang 
Kalabasa, camarões cozidos em leite de coco e gen-
gibre. No cardápio das sobremesas, o menu contou 
com o Turon, rolinho frito com recheio de banana.

Best Western Tarobá Hotel (PR) 
oferece cardápio para celíacos

Situado em Foz do Iguaçu, o Best Western 
Tarobá Hotel passou a oferecer opções para celí-
acos, com produtos frescos sem glúten e lactose 
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através da parceria realizada com a panificadora, 
confeitaria e restaurante Miss Laura.  A ideia sur-
giu depois que um hóspede que há muito tempo 
optava por se hospedar no hotel, relatou que foi 
diagnosticado como celíaco e, percebeu que es-
taria privado de tomar o café da manhã tradicio-
nalmente servido no restaurante do hotel. 

Tivoli São Paulo - Mofarrej participou 
da 7ª edição da Tapas Week

Com o conceito de tapas gourmet, o Arola 
Vintetres, restaurante espanhol situado no 23º an-
dar do Tivoli São Paulo - Mofarrej, participou de 

mais uma edição do Tapas Week no último mês. 
A sequência especial de tapas do Arola 

Vintetres ofereceu as famosas Batatas bravas Arola, 
Gaspacho Andaluz com guarnições, Canelones a la 
Barcelonina com emulsão de trufas, filet mignon 
com cogumelos e Copa Catalana 2012.

O festival Tapas Week é uma iniciativa 
do Escritório de Turismo da Embaixada da 
Espanha em parceria com a BR3/BaresSP, 
com o objetivo de valorizar a gastronomia es-
panhola e a tradição do “tapeo” como parte 
da cultura e lifestyle dos espanhóis.

Holiday Inn Parque Anhembi 
(SP) inclui opções de risotos no 
cardápio de quinta-feira

O restaurante Camauê, situado no hotel 
Holiday Inn Parque Anhembi (SP) inseriu riso-
to em seu menu de jantar. Sob a temática “Hoje 
é dia de risoto”, a opção ficará disponível todas 
às quintas-feiras nas versões: tomate seco, fun-
cho, alho poró, funghi, frutos do mar, aspargos 
e pera com gorgonzola.

Sob o comando do experiente chef Luiz Barbosa 
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e do sous-chef Jonas Garcia, o restaurante locali-
zado no lobby do hotel, empreendimento da rede 
IHG - InterContinental Hotels Group, apresenta se-
manalmente três opções do risoto. “Optamos pela 
variedade de sabores de risotos pelo fato de nossos 
hóspedes e clientes terem essa expectativa de sabo-
rear pratos de qualidade, que remetam a comida 
caseira, mas com um toque de requinte. São essas 
exigências que temos em mente durante o processo 
de preparo. Seja na escolha dos ingredientes ou na 
apresentação do prato”, explica Barbosa.

Hotel Transamérica (SP) promove 
oitava edição do Boteco HT

O Hotel Transamérica, localizado na zona 
sul da capital paulista, realizou entre 8 de no-
vembro e 12 de dezembro, a 8ª edição do Boteco 
HT. O evento é tradicionalmente montado du-
rante o período do GP do Brasil de Fórmula 1 e 
contou com música, petiscos e drinks.

O menu foi composto por petiscos como tábua 
mista de queijos e frios servida com mix de pães 
caseiros e torradas de pão rústico; Focaccia com 
mortadela Ceratti e molho de mostarda Dijon; 
Porção de coxinhas de frango com requeijão e 
Croquete de costela servido com geléia de pimen-
ta e relish de cebola roxa, além de Caipirinhas 
tropicais como Cachaça, tangerina e manjericão 
e Frutas vermelhas e hortelã servido com picolé 

de fruta. O público também pode degustar diver-
sas opções de cervejas como a tcheca Eisenbahn 
Pielsen e a japonesa Kirin Ichiban.

Nessa edição, o Boteco HT retratou a história da 
Fórmula 1 e seus principais acontecimentos, demons-
trados em uma linha do tempo ilustrada. Nela, foram 
relembrados acontecimentos importantes como o 
primeiro Grande Prêmio em 13 de maio de 1950, na 
Inglaterra, as manobras do piloto Gilles Villeneuve, 
o bicampeonato de Emerson Fittipaldi em 1974, o 
duelo de Ayrton Senna e Alain Prost, as conquistas 
de Michael Schumacher até a chegada dos jovens 
Sebastian Vetel e Lewis Hamilton, já consagrado 
campeão de 2015.
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Gramado (RS) inaugura o primeiro 
parque de chocolate das Américas

A cidade gaúcha de Gramado foi contemplada 
com o primeiro parque temático de chocolate das 
Américas, o ‘Mundo do Chocolate’. O local está 
sendo considerado um dos principais lançamentos 
de entretenimento do ano na serra gaúcha.

Logo na entrada do parque, o visitante tem 
a possibilidade de conhecer a história do Sr. 
Suisse e sua neta Avelã, que moravam juntos 
em uma fábrica de chocolate, localizada na ci-
dade de Lugano, na Suíça.

O visitante poderá apreciar durante sua visi-
tação mais de 200 peças desenvolvidas em cho-
colate, distribuídas em três mil metros quadrados 
do empreendimento. Dentre alguns dos cenários 
que integram o parque estão: Casa Branca, Monte 
Rushmore, Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, 
Esfinge, Taj Mahal e Cristo Redentor.

O local também possui peças como Buda, ani-
mais, bolsas, sapatos, objetos de decoração e um 
rio de chocolate também despertam a atenção 
pela perfeição dos detalhes. Segundo Guilherme 

Luz, um dos diretores do parque, “O parque é 
dividido em países e cada espaço conta com mo-
numentos turísticos e detalhes que remetam ao 
local. Nosso objetivo é convidar os visitantes 
para essa viagem ao universo do chocolate, um 
mundo mágico e delicioso”, afirmou.

Entre os destaques do empreendimento está 
a dimensão das peças de chocolate e os cuidados 
na fabricação e conservação. Algumas esculturas 
chegam a quatro metros de altura e outras pesam 
até uma tonelada. Produzidas com chocolate meio 
amargo, as peças são maciças e somadas totalizam 
20 toneladas de chocolate no parque todo.

Tivoli Mofarrej recebe evento sobre 
cultura de azeite marroquino

O Hotel Tivoli São Paulo Mofarrej, localiza-
do na capital paulista, recebeu em novembro um 
eventoobre azeite marroquino. Na ocasião, pro-
dutores marroquinos trouxeram ao Brasil a igua-
ria produzida em suas terras e apresentaram para 
os distribuidores nacionais no evento promovido 
pelo Ministério da Agricultura e Pescas Marítimas 
do Marrocos. Os participantes puderam conhecer e 
degustar os azeites. 

Um dos produtos que foram destacados duran-
te o evento foi a Picholine Marroquina, variedade 
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que representa mais de 90% das plantações de oli-
vas no país, assim como outras variedades de oli-
vas que representam 10% das plantações: Picholine 
Languedoc, Manzanille, Picual Hojiblanca, 
Arbequine, Ascolana, Dura, Frontoi e Gordal.

Dados indicam que a oleicultura marroquina é 
promissora, representando 5 % do PIB no Marrocos, 
sendo 15 % do total de suas exportações e gerando 
mais de 100 mil empregos permanentes.

InterContinental São Paulo 
promoveu Festival de 
Gastronomia de Israel

O restaurante Tarsila, localizado dentro do ho-
tel InterContinental São Paulo, promoveu entre os 
dias 25 a 28 de novembro, a 6ª edição do tradicional 
Festival Gastronômico de Israel. O evento contou 
com a presença de experientes chefs vindos de Israel 
que prepararam o cardápio típico da gastronomia 
israelense que é marcada por uma miscigenação de 
sabores, cores, texturas e influenciada pelas cozinhas 
da África, Ásia e Europa. A culinária possui forte 
presença de vegetais, aves e carnes e conta também 
com peixes e os frutos em suas receitas. É ainda, am-

plamente difundida nos países sul-americanos, es-
pecialmente no Brasil, pela grande concentração de 
imigrantes israelenses e descendentes.  

Quem comandou esse festival foi o Chef Juan Rojas 
em conjunto com os chefs Haim Grossbard e Nadav 
Cellman, do Crowne Plaza Dead Sea, e Ami Edri, do 
Crowne Plaza Eilat. Eles possuem no currículo passa-
gens por outras renomadas cozinhas – como as do The 
Princess Hotel, do Alalof Bakery e da Casa do Brasil 
Restaurant, localizado na cidade de Beersheva. Eles vie-
ram diretamente de Israel para preparar o menu exclu-
sivo do festival que se consolida no InterContinental 
São Paulo, em parceria com o Ministério do Turismo 
do Israelense, que busca difundir não apenas a culi-
nária e os belos destinos, como também a diversidade 
étnica e cultural da região.

O serviço foi em formato de buffet, em que o clien-
te experimentou mais de 30 opções entre saladas, 
como a israeli (Foto), pratos quentes e sobremesas. 
As sugestões dos chefs foram coxas de frango rechea-
das e o peixe oriental picante. Houve também pratos 
como os rolinhos de berinjela e tomate. Já as opções 
de sobremesas foram um fascínio à parte, incluindo, 
entre outras delícias, a mousse crème brulèe e a bom-
ba orange, ambas à base de chocolate.
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Capital paulista terá três hotéis 
padrão 6 estrelas até 2017
Os empreendimentos estão sendo ergui-
dos num casarão e num hospital mater-
nidade que estavam abandonados, assim 
como num luxuoso complexo multiuso

Quem passa pelo Parque Burle Marx, em 
São Paulo, já deve ter percebido a retomada das 
obras de um casarão em estilo antigo que aparece 
em meio a vegetação como uma espécie de corpo 
estranho. A construção foi abandonada em 2001 
em razão de desentendimentos financeiros de 
seus sócios, a Construtora Birmann e a PREVI — 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 
do Brasil. A imponente fachada será mantida e o 
projeto conta com 140 suítes.

Já no Parque da Cidade, um projeto de bairro 

planejado pela Odebrecht Realizações Imobiliárias 
próximo a Av. Berrini, está sendo erguido o Four 
Seasons São Paulo. O luxuoso hotel faz parte de 
um complexo multiuso de 82 mil m². O edifício do 
Four Seasons terá 29 andares, sendo 16 deles desti-
nados a um hotel de luxo e os outros 13 ocupados 
por unidades residenciais, atendidas pelo serviço 
de hotelaria. Ao todo, serão 254 quartos de hotel e 
84 unidades residenciais e a previsão é que a obra 
seja concluída em 2017. O grupo pernambucano, 
Cornélio Brennand é o investidor,através de sua 
empresa imobiliária Iron House, em conjunto com 
um fundo soberano do Emirados Árabes Unidos, o 
Abu Dhabi Investment Authority.

Maternidade virará luxuoso hotel
Outro empreendimento aguardado com muita 

expectativa é a transformação do antigo hospital 

Crédito da foto para Caio Pimenta
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maternidade Matarazzo na região central da ca-
pital paulista num luxuoso empreendimento que 
levará a marca da Rosewood Hotels & Resorts. 
Programado para abrir em 2018, esta será a primei-
ra propriedade de Rosewood na América do Sul. 
O Rosewood São Paulo será um complexo de edi-
fícios elegantes que datam do início do século 20, 
que será transformado em um elegante empreendi-
mento com residências particulares, lojas high-end 
e locais de entretenimento. O projeto deverá ter fi-
guras internacionais como o arquiteto Jean Nouvel, 
o designer Philippe Starck, e os artistas brasileiros 
Beatriz Milhazes e Saint-Clare Cemin.

O Rosewood São Paulo contará com 151 quartos 
e 114 suites dos proprietários, que serão situados 
num parque vertical criado por Nouvel. Dois res-
taurantes, incluindo um localizado em uma varan-
da com vista para os exuberantes jardins do hotel, 
serão complementados por um bar e uma sala de 
caviar. As instalações recreativas incluem duas pis-
cinas com uma piscina na cobertura e o outro con-
junto entre os jardins paisagísticos e um grande spa 

com seis salas de tratamento e uma área de fitness. 
Os hóspedes do hotel também poderão acessar um 
estúdio de música, sala de projeção e de varejo de 
luxo adjacentes lojas dentro do desenvolvimento.

A propriedade vai oferecer espaços para 
reuniões e eventos, totalizando 100.000 pés 
quadrados. Para ocasiões especiais, uma cape-
la para casamentos que deverá manter a arqui-
tetura original com uma nova janela de vitral 
que foi especialmente encomendada.

PGCR investe em cidades 
no interior dos estados

Nos próximos anos, a PGCR Administração 
Hoteleira investirá em um nicho mais especí-
fico: nas cidades do interior dos estados. De 
acordo com o CEO da PGCR, Pablo Ramos 
(foto), com a super oferta de hotéis nas capi-
tais brasileiras, o crescimento da economia nos 
demais municípios proporcionou o surgimento 
de demandas por novos leitos, principalmente, 

49
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para as empresas instaladas na região.
Segundo ele, o mercado corporativo neces-

sitava de hospedagens para atender àqueles 
que visitam ou permanecem um tempo maior 
a trabalho. Além da inauguração de novos 
hotéis, para 2016, a principal aposta da ad-
ministradora é o investimento em flats. As 
cidades mineiras Lagoa Santa, Santa Luzia e 
Itabirito são foco do projeto de expansão da 
PGCR, que também visa instalar um hotel em 
Vitória do Santa Antão, no Pernambuco. 

Segundo Pablo Ramos, a empresa também 
possui planos promissores que estão em aná-
lise. Ele ainda afirma que “com dois empre-
endimentos arrendados, a PGCR possui mais 
autonomia para tomar decisões agressivas nas 
áreas comerciais e administrativas, que permi-
tem mais flexibilidade nos negócios e consequen-
temente garante um posição de destaque”. 

A empresa também tem como meta co-
locar em operação os empreendimentos já 
previstos e atingir uma taxa de ocupação 
mínima de 60% em cada unidade inaugu-
rada.  Ainda para 2015, a PGCR Hoteleira 
tem o intuito de inaugurar unidades em 
Barão de Cocais e Boa Esperança, em Minas 
Gerais, além de um empreendimento em 
Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 

AccorHotels anuncia contrato 
de ibis em Arujá (SP)

A AccorHotels anunciou recentemente 
a assinatura de um empreendimento para 
a cidade de Arujá, na Grande São Paulo. O 
empreendimento receberá a bandeira ibis e 
contará com investimentos de R$ 20 milhões 
realizados pela EKO Construtora, parceira do 
Grupo. O hotel terá seis andares e será cons-
truído próximo à Rodovia Presidente Dutra. 
O ibis Arujá prevê 120 quartos e a geração de 
30 empregos diretos.

Para o Diretor Adjunto de Desenvolvimento 
de Novos Negócios da AccorHotels, Eduardo 
Camargo (Foto), a Grande São Paulo é uma 
área de alto interesse da companhia para for-
talecer a cadeia hoteleira. “Estamos presentes 
em cidades importantes desta região e nossa 
meta é estar em todas as áreas que necessitam 
de infraestrutura para fortalecer ainda mais a 
hotelaria com uma rede internacional e dinâ-
mica como a nossa”, destaca o executivo.

Este é o primeiro investimento da EKO 
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Construtora no setor hoteleiro. A construtora 
que é responsável por diversos empreendi-
mentos, entre condomínios, prédios residen-
ciais e comerciais, enxerga a oportunidade 
de aquisição de uma franquia do hotel com 
expectativas positivas. “Realizamos algu-
mas pesquisas de mercado e identificamos um 
grande potencial nestes municípios que hoje 
absorvem a migração das empresas vindas dos 
grandes centros e o objetivo é ampliar a oferta 
de hospedagem do município com uma unida-
de da maior operadora de hotéis do mundo e 
contribuir no desenvolvimento da área”, expli-
ca Flavio Ferri, um dos sócios da EKO.

A expansão do Grupo na América do Sul 
tem como finalidade atingir 250 unidades em 
operação até o final do ano e chegar a 500 
hotéis em atuação até 2020.

São Paulo receberá bandeira 
Soft Inn Business 

O centro da capital paulista rece-
berá mais um empreendimento admi-
nistrado e operado pela BHG – Brazil 
Hospitality Group: o Soft Inn São 
Paulo Business. O hotel será incor-
porado pela STX e atuará no modelo 
de condo-hotel, regulado pela CVM 
– Comissão de Valores Mobiliários, 
que acompanha o mesmo escopo do 
recente lançamento da STX no Rio de 
Janeiro com prazo recorde de obras, 
de cerca de 16 meses.  

Situado no corredor Norte-Sul, na 
esquina das avenidas Prestes Maia e 
Senador Queiroz, o Soft Inn São Paulo 
Business Hotel oferecerá 198 quartos 
e será acessível aos diversos tipos de 
transporte público, rápido acesso aos 
aeroportos de Congonhas e Guarulhos, 
Terminal Rodoviário Tietê, à centros 
comerciais importantes como Anhembi, 
Rua 25 de Março e Brás, atrações tu-
rísticas e de lazer como os principais 
museus da cidade, além de bares e res-
taurantes que atendem a um variado 
perfil de consumidor. 

Na nova regulação de condo-hotel 

pela CVM, os investidores têm acesso às infor-
mações detalhadas do produto tais como: estudo 
de viabilidade e minutas de contrato, o que pode 
facilitar a decisão de compra do investidor. O 
prazo de obras mais curto é inferior a maioria de 
outros produtos do mercado mobiliário. 

Com conclusão das obras prevista para o 
fim de 2017 e entrada em operação no pri-
meiro trimestre de 2018, a STX tem planos 
de expandir a bandeira no país nos próximos 
dois anos, em cidades do estado do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, além de outras re-
giões. “Acreditamos em hotéis de categoria 
econômica, uma tendência em grandes cen-
tros e que trazem boas taxas de ocupação. 
Os hotéis Soft Inn foram desenvolvidos para 
apresentarem baixo custo operacional e redu-
zidos gastos com operação, aliados a rapidez 
na entrega da obra, possibilitando rápido re-
torno ao investidor”, explica Marcelo Conde, 
presidente da STX.



52

Investimentos

dez/2015

Rede Mabu lança empreendimento 
fractional e parque aquático em Foz 
do Iguaçu (PR)

O My Mabu, que atuará junto da intercam-
biadora RCI International, e o Blue Park serão 
entregues até meados de 2019

A rede Mabu Hotéis & Resorts acaba de 
lançar duas grandes novidades que deverão 
alavancar o turismo de Foz do Iguaçu (PR) 
nos próximos anos. A primeira é o My Mabu, 
empreendimento que será oferecido sob o 
conceito de fractional - propriedade compar-
tilhada - junto à intercambiadora RCI. O gru-
po hoteleiro também lançou o Blue Park, par-
que aquático com uma série de atrações sob 
investimentos que totalizam R$ 200 milhões, 
para os dois projetos.

O valor mencionado abrange duas torres 
com 420 apartamentos ao todo e o parque aquá-
tico, que serão implantados dentro do comple-
xo Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do 
Iguaçu (PR), até 2019. O empreendimento será 
vendido em 12 frações de direito de uso para 50 
anos, sendo cada comprador detentor de qua-
tro semanas por ano com registro em cartório. 

De acordo com Wellington Estruquel, CEO 
da rede Mabu, este é um investimento muito 
vantajoso, principalmente em fases de recessão. 
“O fractional demanda 30% a menos do que o 
valor investido em uma propriedade de férias, 
sem os serviços hoteleiros e todos os atrativos 
oferecidos. Serão 5 mil frações disponíveis para 
direito de uso não apenas no My Mabu, mas 
em todos os 4.500 destinos da RCI no mundo, 
sendo quase 200 só no Brasil”, destaca.

Os apartamentos do novo empreendimento 
serão divididos em três categorias: Suíte Master, 
para quatro pessoas; Master Family, para seis 
pessoas e Suíte Premium, para até oito pessoas. 
Na compra da fração, o proprietário terá direito 
a uma “Semana Premium”, que cairá na alta tem-
porada, a duas em média e uma em baixa.

O dono da fração também divide o custo da 
manutenção do imóvel, que é servido de to-
dos os serviços hoteleiros de um resort como o 
Mabu Thermas sob uma taxa de R$ 296 ao mês. 
“A segunda residência junto à RCI possibilita 
a flexibilidade de destino, onde o proprietário 
pode ‘trocar sua propriedade’ a cada oportu-

nidade de tirar férias. A compra do direito de 
uso mais os serviços de camareira, check in 
personalizado, restaurantes e outros é a união 
dos dois mundos”, comenta Estruquel.

O cliente que desejar adquirir uma fração 
deve desembolsar R$ 64.900 para o aparta-
mento de quatro a seis pessoas, ambos de 50 
m². Já o apartamento de oito pessoas, com o 
dobro do tamanho (100 m²) exige o investi-
mento de R$ 104.900 para 50 anos de uso. A 
principal diferença dos apartamentos é a va-
randa, que na categoria Master Family é apro-
priada para dar espaço a mais duas pessoas. 
A compra da fração do apartamento pode ser 
financiada em até 48 vezes, sendo a entrada o 
custo de 20% do valor total. Além de serviços 
exclusivos, o My Mabu contará com três res-
taurantes, loja de conveniência, coffee shop e 
um restaurante no parque.

A demanda de reservas, tanto no My Mabu 
quanto em qualquer empreendimento afilia-
do à RCI dependerá sempre da demanda, 
exigindo antecedência para reserva. “Caso 
o cliente deseja passar o Réveillon em Nova 
Iorque, deve se programar no mínimo dois 
anos antes, pois trata-se de um dos destinos 
mais procurados para férias no mundo”, pon-
tuou Estruquel. O início das obras das duas 
torres está previsto para julho de 2016.

De acordo com Douglas Menezes, Diretor 
Comercial da rede Mabu, o valor terá reajus-
te de +15% assim que atingir 30% dos aparta-
mentos vendidos, e depois +15% quando ven-
der 60% dos 420 quartos. Com a campanha My 
Mabu: Happy Holiday Homes, o grupo preten-
de comercializar 200 apartamentos das catego-
rias Master e Master Family e 20 unidades da 
categoria Premium no prédio que foi constru-
ído como modelo nas dependências do Mabu 
Thermas Grand Resort sob assinatura dos ar-
quitetos Jayme Bernardo e Carlos Mauad.

Parque aquático Blue Park
A primeira fase do parque aquático, que será 

o primeiro na terra de águas termais do Paraná, 
será entregue em dezembro de 2017, e a entrega 
final está prevista para 2019. O projeto contará 
com atrações como o Wizzard – quatro toboá-
guas interligados –, o Aqualoop – tobogã com 
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20 metros de altura e 70 metros de extensão, o 
Rio Lento Infantil com 40 cm de profundidade; 
o Aquaplay e uma grande praia de ondas. Os 
clientes do My Mabu poderão acessar livremente 
o parque aquático durante as semanas de hospe-
dagens, com o mesmo tempo de uso do empreen-
dimento sem pagar nada a mais para tal.

O parque demandará investimentos de R$ 
50 milhões, e busca atrair não apenas hóspe-
des e proprietários do My Mabu, mas também 
moradores de cidades vizinhas e visitantes 
de Foz do Iguaçu. “O turismo representa 15% 

do PIB de Foz, e este será um novo atrativo 
para a região, gerando movimento constante 
e aquecimento do turismo e da economia da 
cidade e do estado”, afirma o CEO da rede.

A diretora da RCI no Brasil, Maria Carolina 
Pinheiro declarou que “na compra da fração 
do My Mabu, o proprietário receberá um cer-
tificado para usufruir das outras propriedades 
afiliadas no mundo durante as obras. Este é um 
investimento em férias, descanso, na família, e 
estamos muito felizes em contar com mais este 
grande projeto da Mabu”.

Sala-Cozinha do apartamento modelo para seis pessoas do My Mabu
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Festuris 2015 recebeu 14 mil 
visitantes e teve crescimento de 3%

A principal feira de turismo da 
Região Sul do Brasil gerou um 
impacto econômico de R$ 14 milhões 
a economia de Gramado e Região 

A 27ª edição do Festuris - Festival do Turismo 
de Gramado que aconteceu entre os dias 5 e 6 de 
novembro no Centro de Feiras e Eventos Serra 
Park, em Gramado (RS) superou as expectativas, 
pois obteve um crescimento de 3% em relação a 
2014. Este crescimento se baseia no espaço de 20 
mil m2 ocupados pela feira que reuniu 2500 expo-
sitores em 410 estandes. O evento recebeu 14 mil 
profissionais ligados ao trade. Estas são as conclu-
sões de Eduardo Zorzanello, Diretor da Rossi & 
Zorzanello Feiras e Empreendimentos, empresa 
que organiza o evento.

Zorzanello credita estes números a uma pes-
quisa que foi feita pelo professor Osires Marques, 
do Observatório de Turismo do Rio de Janeiro, 

órgão ligado a Universidade Federal Fluminense. 
“Estamos muito contentes com estes números, 
pois este ano foi extremamente difícil para os ne-
gócios, mas soubemos superar as adversidades, 
mas tivemos que nos esforçar muito e viajar em 
dobro para apresentar números expressivos deste 
evento”, ressalta Zorzanello.

Segundo ele, a pesquisa apontou que o vo-
lume de negócios gerados com a Festuris será 
de R$ 212 milhões em 2016. O impacto econô-
mico foi de R$ 14 milhões gerados a economia 
de Gramado e Região que teve uma taxa média 
de ocupação da hotelaria de quatro dias. Em re-
lação ao público, a pesquisa apontou que 78% 
dos visitantes eram diretores e gerentes com alto 
poder de decisão e compras, sendo que 36% dos 
visitantes vieram pela primeira vez a Gramado. 
“Mesmo com a queda de uma barreira que inter-
ditou parcialmente a estrada que traz a Gramado 
e o excesso de chuva, devemos comemorar ain-
da mais os resultados expressivos”, concluiu 
Zorzanello.

O outro sócio diretor do evento, Marcos Rossi 
credita o sucesso às constantes inovações que 

O espaço de 20 mil m2 da Festuris reuniu 2500 expositores em 410 estandes 
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a Festuris introduz e neste ano não foi diferente. 
“Introduzimos um aplicativo que foi possível o es-
caneamento do cartão de visitas. Dessa maneira, a 
ferramenta gerava o armazenamento desse contato 
de forma instantânea, facilitando negócios e a se-
gurança do arquivamento de networking durante 
a feira. Os visitantes também puderam contar com 
o sistema de notificação de beacons, que nada mais 
é do que um sistema com notificação por proximi-
dade. Com essa ferramenta, as pessoas receberam 
informações atualizadas em diferentes espaços da 
feira, a partir do acesso do aplicativo na entrada 
feira. Esta solução estava instalada em 12 pontos 
que vão notificando o que está acontecendo na 
feira, quando o visitante passa próximo ao sinal. 
Outra ferramenta disponível aos participantes foi 
o Buyersd Club, um clube de compradores que po-
tencializou o fluxo de negócios gerados durante o 
evento, aproximando profissionais do trade e ex-
positores, que puderam fazer um planejamento de 
duas mil reuniões dentro da feira com antecedên-
cia. Alba de entrar no ar o novo site da Festuris que 
é totalmente responsivo”, revelou Rossi.

Em paralelo, a Festuris houve uma série 
de eventos e seminários que debateram te-

mas variados desde o turismo a gastronomia 
que teve aulas shows com chefes renomados 
e arenas gastronômicas. 

Vários salões segmentados foram montados 
abordando as tendências mais latentes do mer-
cado turístico.  Um bom exemplo foi o Salão de 
Acessibilidade que movimentou profissionais, 
destinos e empresas na discussão deste tema-
chave para o desenvolvimento do turismo. O 
objetivo deste salão foi conscientizar o trade da 
importância de tornar o turismo acessível para 
todos, contribuindo assim para a inclusão social 
e para a ampliação deste mercado.

Entre os outros salões apresentados estava o de 
Turismo religioso que movimenta USS 18 bilhões/
ano. Este salão foi voltado ao público estimulado pela 
curiosidade dos costumes e da identidade cultural e en-
tre as cidades com vocação de turismo religioso, estava 
Trindade em Goiás. O 4º Salão de Enoturismo também 
foi um destaque, pois mostra destinos turísticos ligados 
à vitivinicultura do Brasil, do mercado sul-americano e 
de outros continentes, buscando a participação de paí-
ses de forte tradição no setor. O salão contou com espa-
ço para apresentação de workshops e debates, servindo 
também de palco para lançamento de produtos.

Eduardo Zorzanello, Marta Rossi e Marcos Rossi, os organizadores da Festuris   
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II Encontro Nacional de Governantas 
e Profissionais Hoteleiros aconteceu 
na capital paulista

A ABG – Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria promoveu entre os 
dias 18 e 19 de novembro, no hotel Maksoud 
Plaza, na capital paulista, o II Encontro Nacional 
de Governantas e Profissionais Hoteleiros. O 
evento reuniu vários profissionais ligados a área 
de governança dos hotéis e eles tiveram uma série 
de palestras com temas atuais e muito importan-
te para reciclagem do conhecimento profissional. 
Vários alunos do Senac São Paulo também parti-
ciparam deste evento, parceiros e patrocinadores 
da ABG também aproveitam o evento para apre-
sentar produtos e soluções presentes em vários 
hotéis do Brasil, como a Colortel, um dos mais 
tradicionais fornecedores de e locação de equi-
pamentos eletrônicos para o setor, assim como a 
Colchão Onix. Os outros fornecedores que estive-
ram expondo foram: Bragard uniformes profissio-
nais, Sophia Marques Aromas, Ozon (Geradores 
de Ozônio), Tecelagem Xampool, Silux, Harus 
Amenities, Ecolab e Saga System’s.

O evento contou com oito painéis de debates 
sobre liderança, gestão e custos operacionais em 
hotelaria através de renomados profissionais da 
hotelaria que estiveram ministrando palestras 
durante estes dois dias, como: Maria José Dantas, 
Presidente da ABG Nacional, Javier Chabot, 
Diretor de planejamento estratégico da empresa 
Governança.com, Marcelo Monsú, Coordenador 
acadêmico da Castelli (Escola Superior de 
Hotelaria) e Marco Antônio Buonono, Diretor 
comercial e de novos negócios da Check-in 
Tecnologia;  Carlos Bernardo, Gerente de proje-
tos e aberturas da Accor para a América do Sul, 
Maristela Sugiyama, Professora e Pesquisadora 
do Senac São Paulo e Márcio Moraes, Diretor de 
planejamento da empresa QI Profissional.    

Maria José pontuou que historicamente, o 
estudante de hotelaria não tem muito desejo de 
atuar na área de governança. “Para ser um bom 
hoteleiro, é preciso passar por todas áreas do 
hotel, e a governança é a principal delas.  Em 
um projeto de receber alunos da área, fizemos 
com que passassem por todos os setores do ho-
tel, e só assim, entendiam o que era de fato a 

operação desta função”, conta.
Segundo ela, muitos alunos e até profissionais 

já formados pensam que a governanta só mexe 
com limpeza de banheiros e serviços operacio-
nais. “Um hotel com uma governança ruim tem 
comprometida toda a sua operação. Por isto, o 
profissional hoteleiro deve no mínimo saber como 
tudo funciona para ser um bom gestor. O ideal é 
que as universidades aumentem a carga horária 
específica para este setor, para que conheçam de 
fato o coração do hotel, destacou Maria José.

Monsú destacou que a governança é uma in-
dústria, e seu principal produto é o apartamento. 
“Sua principal característica é a instantaneidade, 
já que é a área que pode modificar seu produto 
constantemente. Vocês são prestadores de servi-
ço, e o profissional que não sabe disso, é melhor 
que atue em outra área”. Maria José complemen-
tou que a gestão desta área é muito complicada, 
e um dos grandes desafios é conscientizar as ca-
mareiras de que a operação no hotel é diferente 
da que é feita em casa.

Chabot complementou o assunto falando so-
bre três pilares da gestão da área: medir, definir e 
entender. “Já fiz um treinamento com camareiras 
de um hotel do interior de Goiás a fim de des-
construir velhos hábitos de limpeza e atuação, 
como uso de água sanitária. Levei um grupo para 
três grandes resorts de luxo na Bahia para verem 
e vivenciarem a operação naqueles empreendi-
mentos e o resultado foi enriquecedor”, conta.

Maria José Dantas ladeada a direita pelo 
palestrante Javier Chabot e a sua esquerda por 

Marcelo Monsú
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RCI promoveu com 
sucesso Top Seller 2015

A principal premiação dos profissionais de 
tempo compartilhado reuniu mais de 400 
profissionais no hotel Oceani Beach Park

A RCI – Resort Condominiums International 
promoveu nos dias 11 e 12 de novembro no hotel 
Oceani Beach Park, em Aquiraz (CE), a 3ª edição 
do Top Seller, considerado a principal premiação 
dos profissionais de tempo compartilhado (time 
share) do Brasil. Durante os dois dias, o even-
to reuniu mais de 400 profissionais da indústria 
de tempo compartilhado que num clima de des-
contração e confraternização, puderam assistir a 
palestras e debates de temas atuais do setor com 
renomados profissionais.

Ricardo Montaudon, Presidente e CEO da RCI 
para América Latina esteve prestigiando o even-
to, assim como Juan Ignácio Rodriguez, Vice-
presidente Sênior da RCI de Desenvolvimento de 

A capacidade da sala de eventos do Oceani Beach Park foi toda ocupada 
pelos mais de 400 profissionais que participaram do Top Seller

Da esquerda a direita da foto, Juan Ignácio 
Rodriguez, Vice-presidente Sênior da RCI de 
Desenvolvimento de Negócios para a América 
Latina da RCI ao lado de seu CEO, Ricardo 

Montaudon e Maria Carolina Pinheiro, Diretora 
geral da RCI no Brasil
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Negócios para a América Latina, além de vários 
diretores e colaboradores da RCI e parceiros como: 
Francisco Costa Neto (CEO Grupo Rio Quente 
Resorts), Murilo Pascoal (Diretor Geral Beach 
Park), Marcos Antunes (Diretor Vacation Costa 
do Sauípe), Ricardo Gomes (Diretor Vacation di-
Roma), Cristiano Fiuza e Cássio Nardon, direto-
res da Brazilian Sharing, os Consultores Clóvis 
Meloque e Antônio Melquiades, entre outros.

De acordo com Maria Carolina Pinheiro, 
Diretora geral da RCI no Brasil, o evento sur-
preendeu as expectativas e as inscrições tiveram 
que ser encerradas dois meses atrás. “Tivemos 
412 inscritos que foi a capacidade máxima da 
sala de eventos do Oceani Beach Park”, revelou 
Maria Carolina. Para ela, o Top Seller é o re-
conhecimento justo aos profissionais das salas 
de vendas que contribuem diariamente para 
que mais famílias brasileiras façam parte do 
sistema de tempo compartilhado. “O resultado 
deste trabalho é o crescimento anual no total 
de famílias associadas. Estes são números que 
fazem com que o Brasil represente mais de 30% 
dos negócios da empresa na América Latina”, 
afirma, destacando que neste ano já foram afi-
liados 12 empreendimentos no Brasil.

Várias palestras aconteceram no evento com 
o objetivo de reciclar o conhecimento dos par-
ticipantes, assim como melhorar as técnicas de 
abordagem, vendas, para evitar cancelamentos 
de contratos de time share, novos clientes e mer-
cados, entre outros. Mark Carney, sócio do gru-
po Resorts Royal, de Cancun, fez uma palestra 
mostrando como conseguiu implantar o primei-
ro time share na América Latina em Cancun, no 
México. “Consegui reunir US$ 300 mil junto com 
outros sócios e fomos para Cancun e consegui-
mos adquirir um terreno. Na época era um lugar 
ruim e enfrentamos muitos desafios, a começar 
para explicar para o governo mexicano qual era o 
modelo de nosso negócio, se ninguém conhecia. 
Tivemos que ajudar o governo mexicano a criar a 
primeira lei de time share, pois até então,ninguém 
conhecia. Hoje esta indústria é consolidada e mo-
vimenta US$ 19 bilhões anuais, sendo US$ 5 bi-
lhões somente na América Latina. Faz parte de 
uma indústria muito importante, pois um déci-
mo da população mundial está empregada no 
setor da hospitalidade”, revelou Carney.

Revendo conceitos
Houve várias palestras motivacionais, como a 

da Consultora Vânia Ferrari que destacou que as 
atitudes comportamentais que as pessoas utilizam 
no campo de trabalho e que não combinam mais 
com as regras do século XXI. “Se você está traba-
lhando com métodos como no mês passado, é me-
lhor repensar seu negócio. O mundo gira e muda 
imediato. O que era tabu ontem, vira conceitos de 
vanguarda hoje e pode refletir em seu negócio”, as-
segurou Vânia.

Gestão e Relacionamento em PDV (pon-
to de venda), com Bruno Guilherme, Gestor de 
Relacionamento com o Consumidor e CRM da 
Chilli Beans, a maior rede brasileira de óculos es-
curos e acessórios, foi uma palestra muito interes-
sante. Ele apresentou alguns dados de mercado. 
“Pesquisas comprovam que existe 47% de chances 
do consumidor fazer uma recompra se estiver sa-
tisfeito com a marca, mas 89% dos consumidores 
migram para a concorrência após uma experiência 
ruim. E 50% dos consumidores dão no máximo 
uma semana para retorno de uma reclamação”, re-
velou Guilherme.

A mais esperada palestra ficou para o final 
e quem fez foi o engenheiro formado pelo ITA – 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Marcos 
Pontes, com uma série de graduações e premiações 
e que foi o primeiro brasileiro a fazer um vôo es-
pacial tripulado. Pontes lembrou de sua infância 
pobre e sofrida em Bauru, no interior de São Paulo, 

Marcos Pontes: “Nunca subestime o poder 
de um sonho, o limite é sua expectativa”
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mas mesmo assim, alimentava um sonho: Ser um 
aviador da aeronáutica. E com muito esforço e de-
terminação, conseguiu superar até mesmo as ex-
pectativas mais otimistas de seus sonhos. “Sempre 
recebi muitas críticas por expor meus sonhos, rece-
bia muito desestímulos, mas isto nunca me desani-
mou ou fechou portas de meus sonhos. Fiz a prova 
concorrida na Academia das Forças Armadas e passei 
em segundo lugar no Brasil. Depois de me formar, fui 
ser piloto de caça e fiz muitas especializações e treina-
mento em aeronaves, e pilotei caças como o F 15 nos 
Estados Unidos e o Mig na Rússia, assim como cur-
sos de especialização na Nasa”, destacou Pontes. 

E ele deixou uma mensagem muito otimista 
para todos os participantes. “Nunca subestime o 
poder de um sonho, o limite é sua expectativa. 
Se realmente acredita nele, você pode ir realizar 
seus objetivos. Lembrem-se que toda crítica é 
subproduto do sucesso. Quem se desponta é alvo 
de críticas. Estude, trabalhe, persista e sempre 
faça mais do que espera de você. Por causa do 
medo, pensamos que nossos planos não vão dar 
certo. Não reclame de um projeto que não deu cer-
to, pois estava escalado para ir na missão espacial 
da Columbia. Era um grande sonho sendo realiza-
do, mas optaram por um astronauta israelense que 
foi morto na explosão da Colúmbia em 2003 e era 
eu quem deveria estar lá. Nunca subestime o poder 
de um sonho, o limite é sua expectativa. Se real-
mente acredita nele, você pode ir até para fora do 
planeta como eu fui”, concluiu Pontes que encer-
rou o Top Seller 2015 sob fortes aplausos.

Houve muita descontração na festa
 do Vermelho e Branco

Festa e descontração
Num clima de muita festa e descontração em 

que as cores vermelho e branco eram predominan-
tes, num local paradisíaco no Beach Park em meio 
a vários coqueiros, houve a entrega da premiação 
Top Seller. Ele contemplou os profissionais das sa-
las de vendas e pós-vendas que se destacaram no 
último ano nas categorias Closers, Linners, OPC/
marketing e Trial, e que fecharam contratos no sis-
tema da RCI de 1º de outubro de 2014 até 30 de se-
tembro de 2015. Para participar o premiado deveria 
ter trabalhado no projeto onde realizou as vendas 
na data da premiação e foram levados em conta os 
contratos repostados a RCI no período.

Na categoria Closers, foram homenageados pro-
fissionais que atuam no fechamento de contratos, 
enquanto na categoria Linners foram premiados os 
melhores consultores de turismo. Em OPC/marke-
ting foram selecionados destaques de captação. E, 
na Trial, aqueles que se destacaram pelas vendas 
de uma modalidade de produto de saída. 

Confira a seguir como ficou a premiação
Top OPC – De 100 a 399 contratos fechados
1º lugar – Rafael Aparecido Vasconcelos 
– Tauá Vacation Club
2º lugar – Sara Duarte Novais – Rio 
Quente Vacation Clubs – SP
3º lugar – Cristiane Andrade – 
Cana Brava Vacation Club

Top Liner – De 100 a 399 contratos fechados
1º lugar – Shirley Rodrigues Alves – 
Rio quente Vacation Club – SP
2º lugar – Bruno Ramos de Carvalho 
– Tauá Vacation Club
3º lugar – Nixon Ramos – Cana 
Brava Vacation Club

Top Closer – De 100 a 399 contratos fechados
1º lugar – Patrícia de Castro Santos – 
Rio Quente Vacation Club – SP
2º lugar – Suelen Castro Silva 
– Tauá Vacation Club
3º lugar – Lauro Marciolino Solheiro 
Neto – Beach Park Vacation Club

Top OPC – De 400 a 1999 contratos fechados



60

Aconteceu

 dez/2015

1º lugar – Fábio Cordeiro – Costa 
do Sauipe Vacation Club
2º lugar – Emerson Santiago Rodrigues 
– Tauá Vacation Club
3º lugar – Márcia Aparecida de 
Souza – Mabu Vacation Club 

Top Liner – De 400 a 1999 contratos fechados
1º lugar – Carla Magalhães – Brasil 
Tropical Vacation Club
2º lugar – Romeu Michel Sufan 
Filho – Enotel Vacation Club
3º lugar – Luciana Melo – Le Canton Vacation Club

Top Closer – De 400 a 1999 contratos fechados
1º lugar – Maria Cecília Diniz – 
Royal Palm Club Vacation
2º lugar – Raul Nogueira Bezerra – 
Costa do Sauipe Vacation Club
3º lugar – Eduardo Bandeira Nascimento 
Rosalvo – Enotel Vacation Club

Top OPC – Mais de 2000 contratos fechados
1º lugar – Wesley Henrique Braga dos 
Santos – diRoma Vacation Club
2º lugar – Rafaela Lima de Oliveira 
– Rio Quente Vacation Club
3º lugar – Rafaela Elias Cavalcante 
– Rio Quente Vacation Club

Top Linner – Mais de 2000 contratos fechados
1º lugar –Polianne Aparecida Faria 
Martins – Rio Quente Vacation Club
2º lugar – Juliana Rocha do Carmo 
– diRoma Vacation Club
3º lugar – Leandro Carlos Pimenta 
– Beach Park Vacation Club

Top Closer – Mais de 2000 mil contratos fechados
1º lugar – Raquel Nogueira Castro 
– Beach Park Vacation Club
2º lugar – Marcos Antônio Gomes 
Alves – Rio Quente Vacation Club
3º lugar – Mara Rúbia Elias das 
Silva – diRoma Vacation Club

Trial
1º lugar – Renata Borges Ferreira 
Marques – diRoma Vacation Club
2º lugar – Franciene Martins Oliveira 
– Rio Quente Vacation Club

Top OPC Fractional
1º lugar – Leonardo Ferreira da 
Araújo – Resort do Lago
2º lugar – Marcos Silva – Salinas Park 
3º lugar – José Carlos Ribeiro Santana – Prime Jalim

Top Linner
1º lugar – Fabrício Yano – Gramado Termas
2º lugar – Daniela Nascimento – Salinas Park
3º lugar – Kelly Cristina Borges 
Bernardes – Resort do Lago

Top Closer 
1º lugar – Adriano Cavaleiro – Gramado Termas
2º lugar – Irapuan Pinheiro – Salinas Park
3º lugar – Thiago de Sousa Coelho – Resort do Lago 

Destaque sala de relacionamento RQ
Clezia Maria da Silva – Rio Quente Vacation Club

Destaque TRC 
Ramaom Almeida – Quintas Private

Gerentes
Rogério Calado – Paulo Coscrato – Luciana 
Otoni – Cristiano Lemes – Bruna Apolinário

Destaque relacionamento com o cliente
Marina Ribeiro Conz – Beach Park Vacation Club
Eneuda Bezerra de Lima – Rio 
Quente Vacation Club
Amanda Souza – Enotel Vacation Club
Amanda Schneider – Tauá Vacation Club
Ariana Cauvilla – diRoma Vacation ClubHouve muita comemoração pela conquista 

de quem subiu no pódio
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Accor promoveu 5º Fórum de 
Formação em Compras

O evento reuniu vários diretores da 
Accor Hotels com o objetivo de integrar 
e aproximar os hotéis da Rede com seus 
fornecedores

A Accor Hotels promoveu no último dia 9 de 
novembro, no Novotel São Paulo Center Norte, 
na capital paulista, o 5º Fórum de Formação em 
Compras. O evento organizado pelo departamento 
de compras da Rede Accor foi criado com o objeti-
vo de integrar e aproximar os hotéis da rede com 
seus fornecedores homologados que tiveram aces-
so a várias palestras ministradas por diretores da 
Accor. De acordo com Gabriella Spinola, Gerente 
de compras compartilhadas da Accor Hotels  e 
uma das organizadoras deste evento, a integração 
entre os hotéis e os fornecedores melhora os pa-
drões de crescimento e sustentabilidade da Accor. 
“O Fórum é um momento para o intercâmbio de 
informações e geração de conhecimento sobre as 
novidades, boas práticas e tendências do segmen-
to, além de ser uma ótima oportunidade para a ge-
ração de novos negócios”, revela Gabriella.

Vários diretores da Accor Hotels estiveram pre-
sentes neste evento, como o CEO para a América 
do Sul, Patrick Mendes, Franck Pruvost, Diretor 
de operações da família ibis na América do Sul; 
Eduardo Camargo, Diretor adjunto de desen-
volvimento de novos negócios da Accor Hotels 

na América do Sul, Erwan Le Goff, Diretor de TI 
da Accor na América do Sul; Lucas Demetrescu, 
Gerente de A&B da rede íbis, entre outros que par-
ticiparam de várias palestras. “Queremos consoli-

Patrick Mendes e Gabriella Spinola: “Queremos 
consolidar nossas parcerias juntos aos fornecedores 

para continuar nosso plano de expansão” 
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dar nossas parcerias juntos aos fornecedores para 
continuar nosso plano de expansão que prevê 
ter 500 hotéis na América do Sul até 2020. Preço, 
prazo, qualidade garantia e comprometimento são 
pautas imprescindíveis em nosso relacionamento”, 
revelou Mendes. Segundo ele, os fornecedores são 
de vital importância para que a Accor continue 
neste ritmo de expansão ainda mais num momento 
delicado que passa a economia nacional. 

Parceria para superar as 
adversidades

A Gerente Gabriella destacou que é num ce-
nário econômico como este que passa o Brasil 
que todos necessitam reinventar seus negócios. 
“Todos nós estamos sofrendo os impactos da 
crise, por isso esse é o momento de se reinven-

A Crismoe foi um dos fornecedores homologados da Accor que participaram deste Fórum

tar. Nesse ano, temos 332 fornecedores homo-
logados no Brasil, movimentando cerca de R$ 
800 milhões em compras, sendo a maior parte 
das transações realizadas no sudeste. Os de-
safios para os próximos anos será renegociar 
as parcerias com os fornecedores, manter a 
criatividade, readequar os custos, adotar no-
vas tecnologias, focar nas novas marcas e con-
versões, assim como na implantação de novos 
hotéis”, destacou Gabriella.

Tradicionais fornecedores homologados 
pela Accor Hotels estiveram participando des-
te Fórum apresentando vários produtos e soluções. 
Entre os fornecedores estavam: Crismoe, Realgem’s, 
Colchão Castor, Rubbermaid, Leucotron, LG, 
Office Collection, Plooma, Relevo Guardanapos, 
Assa Abloy, entre outros.
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12ª edição do Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira aconteceu 
em Montes Claros

O principal evento da hotelaria e gastronomia mineira 
aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro no espaço Portal 
Eventos, em Montes Claros (MG). O evento promovido 
pela FBHA — Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação e teve a Revista Hotéis como Mídia Oficial, 
reuniu renomados profissionais da hotelaria e da gastro-
nomia que debateram temas interessantes do setor. 

O evento que já percorreu várias cidades de 
Minas Gerais, chegou ao Norte do Estado com a 
reputação de ser o mais importante no gênero da 
hotelaria mineira. Ao longo de 11 edições vem con-

tribuindo para o desenvolvimento do setor e se tor-
nou um palco de debates de assuntos de interesse 
dos empresários e profissionais. Em paralelo hou-
ve várias palestras assim como uma oportunidade 
para fornecedores apresentarem seus produtos e 
serviços a um público qualificado e diversificado.

O objetivo deste Encontro é aprimorar o relacionamen-
to do setor hoteleiro com as empresas fornecedoras. Além 
de facilitar a realização de novos negócios, o evento visa 
contribuir para atualização e capacitação profissional e 
analisar o cenário atual e as tendências do mercado.

Paralelo ao evento houve um espaço gas-
tronômico com a presença de renomados che-
fes de cozinha de hotéis.
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HX: The Hotel Experience 
superou às expectativas

Este evento que aconteceu em Nova York, entre os 
dias 8 a 10 de novembro, é a maior feira de hotéis, motéis 
e restaurantes nos Estados Unidos e somente a empresa 
Saga System´s  participou representando o Brasil 

O Jacob K. Javits Convention Center, localiza-
do na cidade norte-americana de Nova York, foi 
palco nos dias 8 a 10 de novembro da HX: The 
Hotel Experience, Feira International Hotel, Motel 
+ Restaurant Show. O evento que antigamente era 
conhecido como IHMRS — International Hotel, 
Motel + Restaurant Show é a maior feira nogênero 
nos Estados Unidos e durante os três dias reuniu 
proprietários, executivos, diretores, gerentes ge-
rais e fornecedores de todo o país e muitos de fora 
dos Estados Unidos para realizar negócios. A HX 
tem o patrocínio da AH&LA  — American Hotel 
& Lodging Association, da HANYC  — Hotel 
Association of New York City, Inc; do NYSH&TA  
— New York State Hospitality & Tourism 
Association, além de ser gerenciada pelo HMG  — 
Hospitality Media Group.

Segundo Júlio Cosentino (Foto na próxima 
página), Diretor da Rentv que esteve visitando o 
evento, a cidade de Nova York está passando por 

um momento de euforia econômica e a área de 
construção e de hotelaria, são uma espécie de loco-
motivas deste crescimento econômico. “Estivemos 
presentes no mesmo evento em quatro oportuni-
dades, iniciando ainda na década de 90 e podemos 
afirmar que a edição deste ano foi a que registrou 
o maior movimento de público, maior presença de 
expositores e maior otimismo para os investidores 
do setor hoteleiro”, destacou Cosentino.

A Feira este ano teve 900 expositores de várias 
partes dos Estados Unidos e de outros países e 
atingiu um público de 20.000 pessoas nos três dias 
de evento. Do Brasil, somente a Saga System´s do 
Brasil esteve expondo, em parceira com um dos 
seus fabricantes. Para Jessé Resende (Foto na pró-
xima página), Diretor geral da empresa, a Feira tem 
uma quantidade menor de propostas que as feiras 
que ele participa no Brasil, porém uma efetivação 
maior de vendas, que certamente está ligada a se-
gurança em fazer os investimentos necessários, de-
vido a resposta do mercado. “A exposição da HX 
é diferente das feiras que acontecem no Brasil e 
Argentina, pois possui uma característica de stan-
ds mais padronizados. As montagens são simples 
e permitem um contato muito direto do expositor 
com o cliente”, explica Resende.

O contato além de muito simples e direto, 
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alguns stands promovem palestras e confe-
rências dentro do seu espaço, como um trei-
namento sobre a utilização do seu produto; 
permitindo que as dúvidas dos clientes sejam 
debatidas por todos os presentes.

Uma tendência, muito respeitada nos EUA é a 
facilidade de mobilidade para o público com ne-
cessidades especiais, registramos muitos cadeiran-
tes e também “pets” durante o Evento. “Outra ten-
dência que registramos é a preocupação crescente 
com os equipamentos para academias nos hotéis. 
Uma visita com mais detalhe em alguns hotéis da 
cidade que possuem academias novas, mostrou um 
aumento na relação de aparelhos, considerando o 

número de unidade hoteleira e um cuidado espe-
cial nos aparelhos da linha cardio, principalmente 
esteiras de primeira linha”, detalha Cosentino.

Segundo ele, um retrato interessante observa-
do, dando continuidade à questão segurança dos 
investidores, foi a palestra sobre o Airbnb. “Este 
mecanismo agregou 30.000 novas unidades habi-
tacionais em Nova York e ninguém está preocu-
pado, pois nem a ocupação e nem a diária media 
caíram”, destacou Cosentino.

Outro ponto que ele destaca é que a propor-
ção de stands dedicada a design, decoração e 
amenidades para os hóspedes estava maior nesta 
edição e teve uma grande sofisticação nos pro-
dutos. E ele cita como exemplo, o stand de cho-
colates gourmet, para a abertura de cama, que 
estava com o Chef Chocolatier e uma Diretora de 
Marketing, sinal que eles estão viabilizando ne-
gócios rentáveis no mercado de luxo. 

Outro ponto que chamou a atenção de 
Cosentino foram os Centros de Convívio, para 
descanso dos visitantes, com toda a estrutura de 
internet, mesas e carregadores para equipamen-
tos. “Esta ideia poderia ser mais explorada no 
Brasil, pois percebemos que muitos negócios e 
reuniões eram realizados nos locais. De um modo 
geral, podemos dizer que a Feira HX mostrou um 
grande otimismo do mercado  para os próximos 
anos e uma forte tendência para a diferenciação 
dos produtos com serviço e não com equipamen-
tos apenas”, concluiu Cosentino.
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Mato Grosso terá 
Observatório do Turismo

Para monitorar a evolução de dados e in-
formações para o planejamento, as decisões 
empresariais e a construção de políticas públi-
cas para o setor turístico, Mato Grosso receberá 
um Observatório do Turismo, uma ferramenta 
de observação da realidade turística. 

Essa ferramenta deverá pôr fim a um dos 
grandes entraves para o planejamento e gestão 
do turismo, a carência de dados e estudos sobre 
a realidade e evolução do setor. Atualmente 
são poucas as informações sistematizadas e 
confiáveis sobre a oferta e demanda e os estu-
dos existentes se encontram dispersos, sendo 
que muitas vezes nem chegam ao conhecimen-
to do público interessado. 

O portal será desenvolvido por uma equi-
pe de professores da Universidade Federal 
de Mato Grosso em parceria com o Instituto 
Federal de Mato Grosso e financiado com re-
cursos da Sudeco. No primeiro ano, os pes-
quisadores irão a campo levantar os dados e 
as demandas do setor. E, a partir dessas de-
mandas, a Sudeco poderá traçar diretrizes de 

aplicação de recursos financeiros do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO) volta-
das ao segmento do turismo.

A Sedec fará a sensibilização e a articulação 
junto ao trade e aos segmentos relacionados 
às atividades turísticas para que as empresas 
forneçam seus dados aos pesquisadores, já 
que esse é um grande receio dos empresá-
rios. “Trabalharemos arduamente junto aos 
empresários para que eles possam facilitar o 
trabalho dos pesquisadores e para que essa 
parceria possa se efetivar da melhor manei-
ra possível”, afirmou o secretário-adjunto de 
Turismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Luis Carlos Nigro.

De acordo com o superintendente da 
Sudeco, Cleber Ávila, a partir do segundo ano 
começa a divulgação e sensibilização dos em-
presários e turistas para que eles participem 
desse portal, alimentando-o com informações 
públicas e atualizadas. O superintendente se 
mostrou animado com a participação de todos 
os segmentos na reunião desta quarta-feira e 
disse que o Governo Federal aposta muito no 
potencial turístico de Mato Grosso. 
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Aeroporto RIO Galeão recebe 
novas pontes de embarque 

Adquiridas em abril, as novas pontes de em-
barque do aeroporto RIOGaleão começaram a 
ser instaladas e os dois primeiros equipamen-
tos já estão operando. Com investimento de R$ 
46 milhões, não previstos no contrato de con-
cessão, as 32 pontes de embarque de fabricação 
espanhola estarão em plena operação até abril 
de 2016. Ao todo, cada terminal contará com 16 
posições de estacionamento de aeronaves – to-
das atendendo com os novos equipamentos. 

Os novos fingers, considerados os mais moder-
nos do mercado, têm, entre outros diferenciais, 
sensores de aproximação de turbinas, que evitam 
colisão com aeronaves próximas. Para dar mais 
conforto aos passageiros, as pontes fixas, onde são 
acopladas as móveis, também estão passando por 
retrofit e receberão dois aparelhos de ar-condicio-
nado para refrigeração dos ambientes. 

Com a troca de todos os equipamentos, o 
Aeroporto Internacional Tom Jobim passará a ope-
rar com três posições adicionais de embarque, já 
que anteriormente existiam 29 pontes em operação, 
além das 26 adicionais com a inauguração do novo 
píer no próximo ano, totalizando 52 fingers. “A tro-
ca das pontes de embarque é mais um dos investi-

mentos que realizamos com o objetivo de otimizar 
os procedimentos de embarque e desembarque do 
RIOgaleão, o que garante mais tranquilidade e con-
forto aos nossos passageiros”, explica Luiz Rocha, 
presidente da concessionária. 

Desde que assumiu o aeroporto, em agosto de 
2014, o RIOgaleão iniciou um programa de melho-
rias de infraestrutura, que prevê investimentos da 
ordem de R$ 2 bilhões até 2016. Além da substitui-
ção das pontes de embarque, também se destacam, 
entre as prioridades, as grandes obras de melho-
ria da infraestrutura com a construção do Píer Sul, 
com aproximadamente 100 mil m² de área, 26 no-
vas pontes de embarque e pátio de aeronaves de 
260 mil m²; dos quatro novos andares do Edifício 
garagem, no estacionamento do Terminal 2, com 
oferta de mais 2.700 vagas; e as obras do Terminal 
2 para conexão do terminal ao píer sul e para aber-
tura de espaço do terminal nunca usado antes. 

A revitalização do sistema de ar condiciona-
do, que será concluída antes do próximo verão; a 
manutenção de escadas rolantes e elevadores, que 
passaram por reformas e tiveram equipamentos 
antigos substituídos; e a modernização do sistema 
elétrico e de som também ganham destaque no pa-
cote de investimentos. Mais de R$ 30 milhões estão 
sendo investidos nessas áreas até o próximo ano.
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Grupo LATAM adia anúncio da sede 
do hub Nordeste no Brasil 

O Grupo LATAM adiou o anúncio sobre 
qual capital sediará o primeiro hub (centro de 
conexões de voos) doméstico e internacional 
do Nordeste do Brasil, previsto inicialmente 
para o fim deste ano. Essa decisão se deve ao 
prazo de desenvolvimento da infraestrutura 
aeroportuária, um dos três fatores de decisão 
estabelecidos pelo Grupo, que incluem para-
lelamente a experiência do cliente e a compe-
titividade em custos, ambos, neste momento, 
igualmente em análise.

Os aeroportos das três capitais envolvidas 
no processo (Fortaleza, Natal e Recife) estão 
discutindo adaptações técnicas para sediar o 
hub. O encaminhamento dessas discussões 
dependerá de um conjunto de avaliações, que 
envolverá várias esferas governamentais e 
concessionários, para o aprofundamento dos 
requisitos que foram apresentados nos es-
tudos técnicos realizados pelas consultorias 
Arup e Oxford Economics para a implemen-
tação de um hub no Nordeste.

Claudia Sender, presidente da TAM S/A, 
afirmou que assegurar a eficiência da infra-
estrutura aeroportuária, atrelada à experiên-
cia do cliente e à competitividade em custos é 
essencial para o projeto. “Esses critérios pre-
cisam estar muito bem definidos e neste mo-
mento o cenário não oferece ainda as condi-
ções necessárias para esta tomada de decisão. 
Continuaremos a avaliar todos os requisitos 
essenciais da infraestrutura aeroportuária e 
da competitividade de custos”, comenta. 

O Grupo LATAM assegura que continuará 
avaliando todas as condições para a definição 
da capital que será a sede do hub Nordeste. 
Esta decisão poderá ocorrer ainda no primeiro 
semestre de 2016. A iniciativa do hub perma-
nece no plano de investimentos do Grupo.

Trivago: Bonito (MS) é 
o destino com o melhor 
custo-benefício do Brasil

O estudo anual do buscador de hotéis 
Trivago revelou os destinos com o melhor 

custo-benefício no Brasil. Bonito, no Mato 
Grosso do Sul, está em primeiro lugar, se-
guido por Porto Seguro (BA) e Morro de São 
Paulo (BA) no ranking que combina o preço 
médio dos hotéis com suas respectivas ava-
liações por parte dos usuários.

O Guia trivago do melhor custo-benefí-
cio é formado por 37 cidades de 19 estados. 
Minas Gerais é o estado com o maior núme-
ro de cidades no top 10, com Monte Verde, 
Tiradentes e Ouro Preto. Ilhabela, Jijoca de 
Jericoacoara, Paraty e Caldas Novas com-
pletam a lista das 10 primeiras. No ranking 
completo, os estados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo se destacam com 
quatro destinos cada, seguidos da Bahia, 
com três. São Luís ocupa a 12ª posição e é a 
melhor classificada entre as 17 capitais que 
figuram no ranking.

O guia trivago do melhor custo-benefício é 
um estudo que proporciona uma visão geral 
dos melhores destinos ao utilizar um algo-
ritmo que combina os dados do tHPI (Índice 
de Preços de Hotéis trivago) com o Ranking 
de Reputação de hotéis do trivago. Com uma 
pontuação máxima de 100 pontos, o guia mos-
tra os destinos com mais de 50 hotéis e mais 
de 150 avaliações com as melhores posições 
combinando preço e satisfação dos clientes. 

Confira a lista dos dez destinos com me-
lhor custo benefício no Brasil:



70

Trade em Notícias

dez/2015

Agências que desejam receber 
turistas chineses podem ser 
credenciadas  no MTur

A chamada pública para credenciar agências de 
viagem interessadas na recepção de turistas chine-
ses está em aberto. O processo de seleção segue exi-
gências previstas no Memorando de Entendimento 
assinado com a Administração Nacional de 
Turismo da China. O Ministério do Turismo é o 
único órgão responsável pelo processo de creden-
ciamento anual.

O credenciamento é uma exigência do governo 
chinês para que as agências brasileiras tenham au-
torização para receber grupos de turistas do país 
asiático. As agências de viagens e turismo interes-
sadas em participar do processo de seleção deverão 
proceder com sua inscrição on-line via endereço 
eletrônico do CADASTUR, até o dia 21 de dezem-
bro de 2015. A exigências para as agências são:
I – Estar regularizada no Sistema de Cadastro de 
pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 
turismo, executado pelo Ministério do Turismo;
II – Declarar estar ciente dos termos do Memorando 
de Entendimento firmado entre o Ministério do 
Turismo da República Federativa do Brasil e a 
Administração Nacional de Turismo da República 
Popular da China para a facilitação de viagens de 
grupos de turistas chineses ao Brasil.
III – Aceitar as condições constantes no menu ADS 
CHINA- CADASTUR e solicitar sua inscrição.

Somente serão aceitas inscrições realizadas via 

Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas 
– CADASTUR de empresas do tipo “Agências de 
Viagem” em situação regular. O resultado da sele-
ção será tornado público por este Ministério em 30 
de dezembro de 2015, no Diário Oficial da União e 
no site www.turismo.gov.br.

Turistas de São Paulo desejam viajar 
pelo próprio país, diz estudo

As atrações culturais nativas do País estão em 
alta entre os brasileiros. O boletim de intenção de 
viagem do Ministério do Turismo revela que 82,7% 
dos potenciais viajantes da capital paulista afir-
mam ter preferência por destinos turísticos nacio-
nais. Em comparação com o índice registrado no 
mês de outubro de 2014, houve um crescimento de 
9,1%.

No âmbito nacional, a análise de intenção de 
viagem revelou que 84,1% dos brasileiros que pre-
tendem viajar nos próximos seis meses afirmam 
preferência por destinos turísticos nacionais. O ín-
dice é o maior registrado nos últimos seis anos e 
representa um crescimento de 8,3% em compara-
ção com o mês de outubro do ano anterior. “Nosso 
país, cada vez mais, se consolida como um destino 
atraente, com opções para todos os perfis de via-
jante. São destinos que se tornam mais competiti-
vos e com potencial para movimentar a economia e 
gerar desenvolvimento regional”, disse o ministro 
do Turismo, Henrique Eduardo Alves”, afirmou.

Em relação aos meios de transporte, 42,3% dos 



71

Trade em Notícias

dez/2015

nas notas cinco. Não por acaso, dados do Ministério 
do Turismo mostram que o avião é considerado o 
meio de transporte preferido dos viajantes brasilei-
ros: metade das pessoas que querem viajar pelos 
próximos seis meses o fará de avião, seguido pelo 
veículo particular (33%) e o ônibus (12%).

A fim de aproveitar o potencial dos aeroportos 
para promover o turismo no Brasil, em outubro úl-
timo, os ministros do Turismo, Henrique Eduardo 
Alves, e da SAC, Eliseu Padilha, assinaram um 
acordo para que os 60 aeroportos administrados 
pela Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária cedam espaços para a promoção dos 
destinos turísticos nacionais e para implantação de 
CAT - Centros de Atendimento ao Turista.

Na comparação com igual período de 2014, o aero-
porto de Guarulhos foi o que mais evoluiu: a nota do 
terminal subiu de 3,46 para 4,41. Além disso, somam-se 
os investimentos no Terminal 3, com 20 novas pontes de 
embarque e capacidade para 12 milhões de passageiros 
por ano; a ampliação da área comercial e a inauguração 
do primeiro hotel dentro de um terminal concedido, 
com 80 quartos para uso exclusivo de viajantes em co-
nexão e da tripulação de voos internacionais.

 

moradores da capital paulista que desejam viajar 
nos próximos seis meses afirmam ter preferência 
pelo automóvel, índice que cresceu 35,5% em com-
paração com o mês de outubro do ano anterior. O 
estudo revela também que 41,9% dos potenciais tu-
ristas de São Paulo pretendem hospedar-se na casa 
de parentes e amigos na próxima viagem. Os hotéis 
e pousadas ficaram em segundo lugar na preferên-
cia dos turistas paulistanos (41,1%).

Passageiros estão mais satisfeitos 
com aeroportos brasileiros, 
aponta pesquisa

A satisfação geral do passageiro nos principais 
aeroportos do Brasil alcançou a nota mais alta da 
série histórica, que teve início em 2013, segundo 
pesquisa da Secretaria de Aviação Civil (SAC). Em 
uma escala de 1 a 5, a avaliação média apurada no 
3º trimestre de 2015 foi de 4,15. Dos 13 mil entre-
vistados, 84% deram notas maiores que quatro. O 
aeroporto melhor avaliado do país é o de Curitiba 
(foto), com nota 4,51.

A pesquisa registrou ainda um aumento de 3% 
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Turistas estrangeiros destacam 
hospitalidade do brasileiro 
em pesquisa

O Ministério do Turismo divulgou recen-
temente o perfil do viajante estrangeiro que 
visitou o Brasil em 2014, dando sequência a 
um estudo anual que teve início em 2008. Boa re-
cepção no país rendeu notas positivas de 97,2% dos 
estrangeiros que estiveram no país no ano passa-
do. Gastronomia (94,4%) e meios de hospedagem 
(92,4%) também apareceram com destaque.

O resultado da última análise revela ten-
dências que tomavam corpo nos anos ante-
riores, como o crescimento da hospedagem 
alternativa (47,3%) e da internet (42,5%) na pre-
ferência do público, e destaca mudanças como 
a ascensão de São Paulo como destino de lazer 
(2º posição) e de Brasília como a cidade em que 
os estrangeiros mais gastam (US$ 139,91).

O ministro do Turismo, Henrique Eduardo 
Alves declarou que “o Brasil é o país número 
um do mundo em recursos naturais, mas tam-
bém se destaca pela projeção em negócios e 
eventos. Ao sediar a Copa do Mundo e even-
tos como o Rock in Rio e os Jogos Olímpicos, 
nosso país tende a se destacar e se tornar um 
destino cada vez mais desejado pelos estran-
geiros”. O país recebeu 6,4 milhões de estran-
geiros no ano passado.

A pesquisa foi feita em parceria com a FIPE 
- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
e ouviu 44.080 entrevistados, mais de 10 mil 
turistas apenas durante a Copa do Mundo, 
em 15 aeroportos brasileiros e 10 fronteiras 
terrestres, que representam mais de 90% do 
fluxo terrestre internacional.

Olimpíadas impulsionam busca por 
hotéis no Rio de Janeiro para 2016

Motivada pelas Olimpíadas 2016 no Rio 
de Janeiro, a busca por hotéis na cidade pelo 
portal Trivago aumentou. O site de viagens 
divulgou um levantamento que mostra que a 
procura por acomodações na cidade aumentou 
46% para agosto de 2016, em comparação com 
as buscas feitas para agosto de 2015. De acor-
do com a pesquisa, Brasil, EUA, Reino Unido, 
Argentina e França são os países com maior in-

teresse nos hotéis cariocas para este período.
Claudia Martinelli, porta-voz do 

TripAdvisor no Brasil, declarou que com a 
expectativa de que milhares de fãs de espor-
tes visitem o Rio de Janeiro, o interesse por 
acomodações na cidade já é alto para agosto 
de 2016, e este número tende a crescer nos 
próximos meses à medida em que o evento 
se aproxima. “Além de ajudar os viajantes a 
planejarem a viagem perfeita durante os jo-
gos, o TripAdvisor faz uma busca em mais de 
200 sites do mundo inteiro para encontrar os 
melhores preços de hotéis para os seus usuá-
rios. Com isso, é possível economizar até 30% 
com hospedagem”, explica.

Para ajudar os viajantes a encontrarem um 
bom negócio, o TripAdvisor fez uma compa-
ração entre os dez principais bairros do Rio de 
Janeiro e descobriu que os preços aumentarão, 
em média, 122% em agosto de 2016, em compa-
ração ao mesmo período de 2015. Os viajantes 
poderão encontrar os hotéis com valor mais em 
conta no bairro do Recreio dos Bandeirantes 
(onde os preços diminuíram 24% em compa-
ração a agosto de 2015), seguido pelo Centro 
e pelo Flamengo. As regiões mais caras são o 
Leblon, Ipanema e a Barra da Tijuca.

Confira a comparação de preços por região 
na capital carioca:

 
Crédito: Ricardo Zerrenner Riotur
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Temporada de Cruzeiros Marítimos 
2015/2016 tem início

No início do mês de novembro, foi dada a lar-
gada para a temporada de Cruzeiros Marítimos 
2015/2016. De acordo com a CLIA Abremar – 
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, 
a expectativa é de que 597.011 cruzeiristas apro-
veitem os 211 roteiros de viagens, na temporada 
que se encerrará no dia 20 de abril de 2016. Com 
mínimo de três noites e máximo de nove, os ro-
teiros passarão por 26 cidades na América do sul, 
sendo 15 deles aqui no Brasil.

De acordo com o presidente da entidade, Marco 
Ferraz, “O setor de Cruzeiros Marítimos ainda en-
frenta queda e o tema principal do trabalho feito 
pela CLIA ABREMAR é o ganho de competitivida-
de para que o Brasil atraia os Armadores.  Nosso 
foco principal está no debate com o Governo, 
Legislativo, Judiciário e Fornecedores na busca 
por um ambiente com segurança jurídica, custos 
e impostos similares aos encontrados em outros 
países, e sem surpresas. Imagine um Armador 
multinacional, que sabe exatamente quanto custa 
cada operação nos diferentes destinos, e que tem 
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em sua mesa um mapa-mundi para decidir onde 
enviar um navio daqui a dois anos. Será que o 
Brasil pode ser um dos escolhidos? Essa é a per-
gunta. Queremos que o país suba no ranking dos 
Cruzeiros novamente”, afirmou.

As embarcações que circularão pela cos-
ta brasileira serão: Costa Fascinosa, Costa 
Pacifica; MSC Armonia, MSC Lirica, MSC 
Magnifica, MSC Poesia, MSC Splendida; 
Pullmantur Empress, Pullmantur Sovereign; 
Rhapsody of the Seas (Royal Caribbean).

ABAV-PR anuncia primeiros 
expositores do 22º Salão 
Paranaense de Turismo

A ABAV-PR – Associação Brasileira das 
Agências de Viagens do Paraná anunciou que já 
comercializou alguns estandes para o 22º Salão 
Paranaense de Turismo, evento que será realizado 
entre os dias 10 e 12 de março de 2016.

Dentre as empresas já confirmadas nessa edição 
do festival, estão: BWT Operadora/Serra Verde 
Express, Domus Viagens Operadora de Turismo, 
FRT Operadora e Transtupi Turismo e Fretamento; 
a primeira companhia aérea e expor é a American 
Airlines e no segmento de cruzeiros marítimos 
confirmou a Discover Cruises. Entre os destinos 
internacionais, Israel já garantiu sua presença, bem 
como a Associação Comercial do Paraná (ACP), en-
tre as entidades.  Os empreendimentos hoteleiros 

já somam cinco expositores: Costão do Santinho, 
Harbor Hoteis, Iberostar, Loi Suites Hoteles 
(Argentina) e Max Savassi. Fechando a lista está a 
prestadora de serviços turísticos Intelly/I-Send.

De acordo com Roberto Bacovis, presidente da 
ABAV/PR, “Começar as vendas com 15 exposito-
res é muito interessante. São empresas parceiras da 
ABAV-PR há bastante tempo. O fato deles terem con-
firmado participação nesta primeira investida confir-
ma os resultados das pesquisas realizadas na edição 
anterior do evento, onde mais de 90% dos expositores 
estão satisfeitos e essa maioria manifestou desejo de 
expor novamente em 2016. A ABAV-PR ressalta que 
os valores dos espaços estão atrativos, pois a entidade 
manteve os valores da metragem quadrada do último 
Salão, atenta à atual conjuntura econômica do Brasil. 
Estamos cientes de que o ano é difícil, mas também 
sabemos que as empresas do trade precisam manter-
se em evidência para continuar vendendo. Nosso 
Salão traz essa oportunidade”, afirmou.

SPTuris lança programa 
de turismo social

Foi divulgado no último mês de novembro, 
no MAM – Museu de Arte Moderna, a 2ª fase do 
programa de turismo social ‘Pode Entrar que a 
Casa é Sua’. A iniciativa garante a gratuidade 
na entrada em 25 diversos atrativos turísticos 
de São Paulo às categorias de profissionais 
que contribuem direta ou indiretamente com o 
atendimento de turistas da cidade.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal 
para Assuntos de Turismo e da SPTuris – São Paulo 
Turismo, empresa municipal de turismo e eventos, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura 
e a Secretaria do Estado da Cultura, cuja previsão é 
se estender até o fim de dezembro de 2016.

Em sua primeira fase, que aconteceu en-
tre os anos de 2012 e 2013, a ação beneficiou 
6 mil pessoas de sete categorias. Desta vez, 
o grupo de beneficiados dobrou e serão con-
templados mais de 330 mil profissionais.

Esses profissionais terão sua entrada gratuita e 
poderão levar até quatro acompanhantes gratui-
tamente. De acordo com o secretário municipal 
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para Assuntos de Turismo, Salvador Zimbaldi, 
o projeto contribuiu para estimular o hábito de 
consumo cultural na cidade. “Quem nunca pe-
diu informações sobre um local para um agen-
te de limpeza, a um policial ou ao cobrador de 
ônibus? Queremos valorizar esses profissionais, 
incentivando-os para que conheçam os atrativos 
da cidade onde moram e tenham momentos de 
lazer com a família. Assim eles poderão ser mul-
tiplicadores de conhecimento e disseminadores 
de opinião sobre os atrativos”, afirmou.

Serão 25 atrativos do programa A casa é Sua, es-
tão No total, entre museus e centros culturais. Todos 
estarão identificados com um banner ou adesivo do 
projeto. Entre eles estão: Museu da Imagem e do 
Som; Museu Afro Brasil; Museu do Futebol; Museu 
da Língua Portuguesa; Museu de Arte Sacra; Museu 
de Arte Moderna (MAM); Museu da Imigração e 

CRÉDITO: JOSÉ CORDEIRO

Instituto Butantan. Confira a lista completa na página 
cidadedesaopaulo.com/acasaesua.

Confira abaixo os profissionais que serão bene-
ficiados com o programa:
• policiais militares de todo o estado; 
• agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM); 
• policiais civis; 
• agentes da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET); 
• taxistas; 
• cobradores e motoristas de ônibus; 
• agentes da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM); 
• funcionários do Metrô e da Linha Amarela; 
• agentes de limpeza pública; 
• frentistas; 
• motoristas de ônibus fretados;
• funcionários da SPTuris.
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CADE aprova aquisição da 
Bematech pela Totvs

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica aprovou no mês de novembro a aqui-
sição da Bematech pela empresa TOTVS. Com 
isso, a empresa se tornará o maior e mais comple-
to provedor de soluções de negócio para o varejo 
do país e com forte atuação no segmento hotelei-
ro. De acordo com Rodrigo Kede, Presidente da 
TOTVS, para se tornarem mais competitivos, as 
empresas necessitam elevar eficiência e aumentar 
a produtividade, iniciativa que só é possível com 
a digitalização. Em momentos econômicos como o 
atual, a necessidade de se buscar eficiência, com-
petitividade, produtividade e redução de custos 
se intensifica. A tecnologia passa a ser, então, um 
fator decisivo para atingir esses objetivos. A união 
com a Bematech nos permite oferecer uma solução 
completa para a digitalização dos processos nas 
empresas unindo conhecimento de mercado e o 
que há de mais moderno”, destaca Kede.

A aquisição foi feita através de ações ordi-
nárias e a composição do valor a ser atribuído 
por ação ordinária da Bematech levou em conta 
um valor por de R$ 11,00, depois da distribuição 
dos dividendos, e um valor por ação da Totvs de 
R$ 38,00. Os acionistas da Bematech receberão 
0,0434 ação ordinária da Totvs para cada ação 
que tiverem, além de R$ 9,35 por ação. O mon-
tante representa R$ 467,4 milhões em dinheiro e 
R$ 82,5 milhões em ações da Totvs.

E para continuar bem posicionada no merca-

do hoteleiro, Cláudio Cordeiro foi contratado 
para o cargo de Diretor da Vertical Hospitality, 
que será responsável pela condução dos negó-
cios da Bematech, incluindo vendas, suporte, 
serviços e gestão dos produtos voltados aos 
hotéis, inclusive CMNet Reservas e a área in-
ternacional da Vertical.

Cordeiro é graduado em administração de em-
presas com pós-graduação em administração ho-
teleira, além de especializações na Fundação Dom 
Cabral, Ecole Hoteliere de Lausanne e American 
Hotel & Lodging Association. Fez carreira no seg-
mento de gestão hoteleira e sua ocupação mais 
recente foi a diretoria geral do Jatiúca Hotéis & 
Resort, mas também atuou como gerente geral de 
diversos empreendimentos, a exemplo da Rede 
Vitória de Hotéis e Atlantica Hotels.

Check-in implanta NetHotel 
Alpha no Bhaisa Group

Rede de hotéis e restaurantes 
implanta o software desenvolvido 
para o gerenciamento hoteleiro 

A Check-in, uma das mais tradicionais empre-
sas fornecedores de soluções de softwares para 
gestão hoteleira, começa a implantar o sistema 
NetHotel Alpha no Bhaisa Group, responsável 
por administrar rede de hotéis PalmLeaf e as redes 
de restaurantes Villa do Campo e Jasmin Chinese 
Cuisine. A rede hoteleira vai utilizar o software 
desenvolvido e recém-lançado pela Check-In. A 
nova versão do software criado pela empresa pro-
porciona aos clientes toda a tecnologia e qualidade 
ideal para garantir a eficiência do gerenciamento 
das redes de hotel, através dos diferenciais de fun-
cionalidade, como conciliação de cartão de crédito 
automático, controle de produtividade de gover-
nança, usabilidade e design web. O sistema possui 
todas as funcionalidades necessárias para a gestão 
de Revenue Management (RM) e atende às emis-
sões de documentos fiscais de saídas e entradas, 
tratamentos para a geração de obrigações fiscais 
municipal, estadual e federal.

O NetHotel Alpha adquirido pelo Bhaisa Group 
poderá ter Check-in Express, comanda e governan-
ça eletrônica, por meio da Solução Mobile disponí-
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vel no sistema, além de facilidades para as reservas 
em hotéis e restaurantes do grupo. Antes que con-
trato fosse assinado, a Check-In passou pela análise 
de todas as áreas do grupo, para que se confirmas-
se a importância e os benefícios do negócio. Os se-
tores de vendas, administração e principalmente a 
área fiscal do Bhaisa Group, representado por seus 

advogados e consultoria tributária, analisaram a 
eficiência e a qualidade do sistema da Check-In e 
a negociação foi concluída.

APP Sistemas lançou produto 
em parceria com a SAP 

A APP Sistemas fechou uma parceria com a 
empresa SAP e apresenta ao mercado o APP Hotel 
One, destinado ao gerenciamento de grandes hotéis 
e redes hoteleiras. O objetivo da união foi oferecer 
ao mercado uma solução que integra os princi-
pais benefícios oferecidos pelas empresas. “A APP 
Sistemas possui três décadas de experiência no de-
senvolvimento de softwares para a gestão hotelei-
ra e um atendimento acolhedor, aprovado por 97% 
dos clientes. Já a SAP possui o melhor ERP do mun-
do. Integrados, os sistemas poderão atender gran-
des redes hoteleiras em busca de gerenciamento de 
qualidade, soluções seguras e, claro, atendimento 
próximo e qualificado”, afirma Cláudio Azevedo 
(Foto), Diretor operacional da APP”.

Segundo ele, o APP Hotel One é uma ferramen-
ta de front hoteleiro completa, oferecendo soluções 
para os pontos de venda do hotel, segurança e 
controle de usuários, possibilidade para trabalhar 
com várias OTA’s (Online Travel Agencies), entre 
outras características. Já no que se refere à gestão 
administrativa do hotel, o novo produto conta com 
todas as funcionalidades do SAP Business One, 
software líder de mercado para empresas que bus-
cam a máxima eficiência e lucratividade.

No centro da foto, Helen Liau, CEO da Bhaisa 
Group, ladeada a sua esquerda por Fábio Adriano, 
CEO da Check-in e a sua direita pelo seu Gerente 

financeiro, João Cavalcanti
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Além dessas vantagens do sistema, o APP Hotel 
One tem o mérito de levar para o cliente o modelo 
de implantação e de atendimento da APP Sistemas, 
que tem obtido grande sucesso junto aos clientes 
da empresa. “Nossa grande preocupação é sempre 
realizar uma implantação planejada, segura, rápi-
da e bastante próxima, oferecendo treinamentos e 
suporte para todas as necessidades de nossos clien-
tes”, afirma Azevedo. “Estamos muito animados 
em firmar parceria com a APP Sistemas e prontos 
para replicar o modelo de sucesso que eles já alcan-
çaram em mais de 700 clientes. Eles ajudarão nosso 
ecossistema a expandir a presença do SAP Business 
One no mercado hoteleiro”, completa Priscila Jones, 
Diretora de Vendas SAP Business One.

Emulzint lança linha Premium de 
decoração em chocolate belga 

Foi lançada no último mês de novembro a linha 
de chocolates decorativos da Dobla, marca inter-

nacional da empresa holandesa Emulzint, que já 
fornece ingredientes para confeitarias, padarias e 
supermercados em todo o Brasil. Trata-se de uma 
coleção Premium de 16 itens de decoração em cho-
colate belga, que podem ser usadas para fina con-
feitaria em restaurantes e hotéis.

De acordo com o Presidente da empresa, Frans 
Van Lujik, a confeitaria fina ainda é pouco de-
senvolvida no mundo, mas pode oferecer melho-
res oportunidades de crescimento em momentos 
de recessão. “A confeitaria fina não se trata de 
quantidade, mas sim, qualidade. A aparência de-
termina 80% na decisão de compra por parte do 
consumidor e nossa missão é dar ao confeiteiro 
maior tempo para criar e oferecer valor agrega-
do”, comenta o Diretor.

Inicialmente, a linha estará disponível na 
Grande São Paulo e na capital. Os itens que fo-
ram lançados pela Dobla são: Palito Misto, Pluma 
ao Leite, Pluma Branca, Leque Misto, Placa Mista, 
Retângulo Misto, Mini Leque Misto, Mini Leque 
Rosa, Roseta Mista, Turitella, Pérola, Trufa Oca 
Branca e Ao Leite, Trufa Oca Dark, Kit de Palitos 
Sortidos e Kir de Leques e Palitos Sortidos. 
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Construído em 1934, Palace Hotel 
(BA) passa por restauração

Localizado no Centro Histórico de Salvador 
(BA), o Palace Hotel está sendo reformado aos 
81 anos de idade e as obras estão em ritmo 
acelerado. Desativado há mais de dez anos, a 
reforma geral tem a assinatura do arquiteto di-
namarquês Adam Kurdahl e exige um trabalho 
artesanal e delicado para preservar suas carac-
terísticas, recuperando 2.250 m² de taco origi-
nal e 550 m² de mármore, além da restauração 
de 434 janelas de madeira.

Incluindo obra e operação, hotel vai gerar 
mais de 500 empregos diretos e trabalho ar-
tesanal para recuperar os pisos originais, 205 
adornos Art Deco e as janelas de madeira. A 
obra contempla ainda a duplicação das 56 sa-
patas na fundação do prédio com uso de 50 to-
neladas de aço, reforço dos 601 pilares, traba-
lho realizado individualmente para recuperar 
toda a estrutura do edifício e suportar a insta-
lação da nova piscina de 25m de comprimento 
na cobertura, com borda infinita e vista para a 
Baía de Todos os Santos.

O Fera Palace Hotel tem 6.100 m² de área 
construída, oito pavimentos e 81 unidades, 
sendo 63 apartamentos, 12 suítes e 6 suítes jú-
nior. Para preservar sua fachada, com 3.500m², 
foi necessário desenvolver uma pesquisa minu-
ciosa sobre o revestimento utilizado na época de 
sua construção. Iniciado em setembro do ano 
passado e conclusão prevista para o primeiro 
semestre de 2016, o trabalho é comandado pela 
Fera Investimentos que está investindo R$ 50 mi-
lhões no hotel. A Fera Investimentos irá assumir 
a gestão do hotel e promete resgatar sua tradi-
ção, colocando-o de novo como ponto de encon-
tro dos baianos e turistas. 

Dirigida pelo empreendedor Antonio 
Mazzafera, mineiro que se encantou com 
Salvador e em especial pelo Centro Histórico, 
a Fera Investimentos está gerando mais de 300 
empregos na obra e também irá empregar 250 
pessoas a partir do funcionamento do hotel. O 
empresário revela que o objetivo é empregar 
pessoas que residam no Centro Antigo de 
Salvador, promovendo desenvolvimento 
econômico e social para esta região.
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Bristol Brasil 500 (PR) 
passa por modernização

Com o objetivo de tornar o espaço mais mo-
derno e os serviços ao hóspede mais eficientes, 
o Bristol Brasil 500, situado em Curitiba (PR) 
passou por um retrofit completo em suas insta-
lações. Entre as modificações realizadas está a 
instalação de lâmpadas led em todas as áreas co-
muns do hotel. A pintura também foi renovada 
em todo o espaço e o hall de entrada redecorado 
para conquistar os hóspedes já à primeira vista. 

Os apartamentos, desenhados para oferecerem 
conforto seja para trabalhar ou relaxar, receberam 
novo piso, estofados e cortinas. Cada quarto ga-
nhou ainda mantas antialérgicas, perfeitas para 
que os hóspedes aproveitem as deliciosas camas 
king-size ainda mais despreocupados. A área da 
piscina e sala de ginástica também vão receber no-
vidades, assim como o restaurante. 

La Torre Resort modernizou seu 
Salão de Beleza

O La Torre Resort de Porto Seguro, localizado na 
praia do Mutá (BA), inaugurou seu novo Salão de 
Beleza, o qual irá disponibilizar aos hóspedes e clien-
tes diversos serviços de cabeleireira e de estética.

De acordo com a gerente comercial do resort, 
Renata Righi, “O novo salão foi 100% renovado, numa 
estrutura ampliada e que agora conta com diversos 
ambientes. Escolhemos trabalhar com marcas como 
L’Oreal e Adcos, que são referências nacionais e in-
ternacionais, para garantir serviços de qualidade du-
rante a estada no La Torre”. Segundo Luigi Rotunno, 
diretor geral do resort, foram investidos R$ 150 mil 
na construção e aquisição de novos equipamentos do 
salão. “Mais uma etapa concluída de nosso projeto de 
reposicionamento do La Torre Resort. O salão de be-
leza é muito importante para valorizar principalmen-
te as necessidades das mulheres”, afirma.
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Muito utilizados por turistas 
estrangeiros no mundo todo, os 
Hostels têm conquistado cada vez 
mais os hóspedes brasileiros pela 
experiência única e conforto

Meio de hospedagem muito explorado no exte-
rior, os Hostels proporcionam ao viajante uma op-
ção de estadia de baixo custo e com uma experiên-
cia completamente diferente, onde o hóspede tem a 
possibilidade de trocar experiências com viajantes 
de diferentes países. No Brasil, este mercado tem 
registrado um crescimento exponencial, onde o 
destino está entre os 15 países com o maior número 
de hostels no Mundo, de acordo com dados da HI 
– Hostelling International Brasil.

Fatores como proximidade a pontos turísticos 
interessantes, possibilidade de interação social 
com turistas de outras nacionalidades, qualidade 
dos apartamentos e instalações, fácil acesso aos 
meios de transporte e o mais importante, o preço, 
conquistam cada vez mais os turistas, que buscam 
novas experiências a um bom custo benefício. Se a 
diária média em um hotel simples gira em torno de 
R$ 200, em um hostel o turista pode pagar a partir 
de R$ 40, o que acaba atraindo-o muito mais, pois 
além de poder dormir em um quarto compartilha-
do confortável, ele tem a possibilidade de utilizar a 
cozinha do hostel, economizando ainda mais com 
custos de restaurante e tornando a viagem muito 
mais rentável e autêntica.

De acordo com dados do Ministério do Turismo, 
durante a Copa do Mundo de Futebol, cerca de 10,6% 
dos visitantes internacionais optaram pelos hostels 

O Brasil está entre os 15 países com o maior número de hostels no Mundo. 

Hostels começam a conquistar 
turistas brasileiros

Crédito da Foto: BH Boutique
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ou campings para se hospedar no País. Atualmente 
existem 164 empreendimentos inscritos no Sistema 
Cadastur, e mais de 30 mil turistas credenciados à 
rede Hosteling International no Brasil.

Experiência Multicultural
Na opinião da consultora e sócia-diretora da 

Mapie, Trícia Neves, atualmente o cliente busca 
por experiências únicas, e essas ele consegue ter ao 
se hospedar em um hostel. Fatores como boa loca-
lização, facilidade de acesso ao transporte público, 
qualidade do atendimento, segurança e autentici-
dade contribuem para o crescimento da demanda 
dos hostels no Brasil. “Hostels são originais, cos-
tumam ter personalidade na decoração, no atendi-
mento e, ainda, proporcionam maior interação en-
tre os hóspedes. Além disso, a geração Millennial, 
até mesmo pela idade, demonstra menor apetite 
em investir o dinheiro em hospedagens mais caras 
durante as suas férias, o que sinaliza que há merca-
do para o modelo dos Hostels”.

Para quem pensa que os hostels são amplamente 
frequentados pelo público mais jovem, saiba que 
isso não é verdade. De acordo com Ramis Bedran, 
vice-presidente da HI Hostel Brasil, o público da 
faixa etária de 60 a 75 anos representa 3% dos 
hóspedes de hostels no País. O perfil que mais se 

Crédito da Foto: BH Boutique

hospeda nesses empreendimentos são de 25 a 39 
anos, representando 52% do público. Segundo ele, 
os hostels começaram a se disseminar no Brasil 
por conta do acesso às informações que os turistas 
começaram a receber, seja aqui ou em viagens ao 
exterior. “Os hostels começaram a ficar mais co-
nhecidos por conta da informação, da globalização 
e estilo de viagem. Foi uma questão de saber que 
este é um meio muito utilizado lá fora. Os brasi-
leiros têm uma cultura muito de viagem para o 
exterior, de ficar em grandes hotéis, e os estrangei-
ros, com toda essa globalização, começaram a ver 
que é legal se hospedar em hostel, é interessante, é 
mais econômico, tem acesso ao multiculturalismo, 
contato com gente do mundo inteiro. E hoje, since-
ramente, a pessoa que não sabe o que é hostel e o 
conceito hoje em dia, ela está desplugada”, avalia.

Estilo de Vida
Muito mais do que um meio de hospedagem al-

ternativo, os hostels propiciam ao viajante um estilo 
de vida. É o que afirma Ramis Bedran, pois além do 
multiculturalismo, o hostel oferece outras vantagens 
para o hóspede como a disponibilização de uma co-
zinha e lavanderia, que acaba reduzindo os custos na 
viagem da pessoa, assim como o internet wi-fi grátis, 
entre outras coisas. “Os hostels proporcionam ao in-
divíduo diversas vantagens. No âmbito econômico é 
nítido que esses meios de hospedagem são mais aces-
síveis. Mas além disso tem outras questões: os hostels 
são um estilo de vida. Tem a questão de estar sozi-
nho, viajar sozinho, e não ficar sozinho, pois o turis-
ta consegue trocar experiências com outras pessoas 
nos espaços coletivos. Esse segmento tem recebido 
bastante investimento. Alberguistas  que eram alber-
guistas há dez, quinze, vinte anos, não abandonaram 
o movimento e o estilo de viajar; e aí casaram, consti-
tuíram família. A maioria dos hotels hoje tem quarto 
para casal, para poder atender toda essa demanda do 
mercado. Os hostels têm acompanhado o crescimen-
to e desenvolvimento do cliente. O foco sempre foi 
na juventude, e como é um estilo de vida viajar ‘de 
hostel’ – porque hostel é um estilo de vida – então as 

Trícia Neves – “Hostels são originais, costumam ter 

personalidade na decoração, no atendimento e, ainda, 

proporcionam maior interação entre os hóspedes”
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Ramis Bedran – “Os hostels são um estilo de vida”

Segurança
Um dos principais pontos que os hostels devem 

se atentar é com relação a segurança dos hóspedes 
e seus pertences, afinal, muitos viajantes optam pe-
los conhecidos quartos compartilhados que esses 
empreendimentos oferecem. O Ministério do Tu-
rismo divulgou recentemente algumas dicas para 
os viajantes que se hospedarão em hostels pela 
primeira vez, como levar cadeados para os armá-
rios do quarto, malas e mochilas. O ministério tam-
bém deu outras dicas aos futuros viajantes como 
a opção de escolher entre quartos compartilhados 
femininos, masculinos e mistos. De acordo com o 
MTur, se a ideia é ter mais privacidade, prefira os 
que oferecem quartos individuais e para casais. 

Na visão de Trícia Neves, com relação a segu-
rança, os hostels possuem os mesmos gargalos que 
qualquer outro meio de hospedagem. “É preciso 
ter um  ambiente seguro para que os hóspedes 
guardem seus pertences. Os outros desafios de se-
gurança são os que todos os meios de hospedagem 
têm. Os novos consumidores buscam por autenti-
cidade, personalidade no conceito e na forma de 
receber e valorizam a conexão com outras pessoas 

pessoas não abandonam este estilo de vida. Mas a HI 
procurou se modernizar em cima disto, a gente tem 
hostels mais para baladas, para ambiente mais fami-
liar, entre outros”, afirmou.

Na visão de Ramis, a luta pelo reconhecimento 
desses meios de hospedagem está muito mais atu-
alizada nos dias de hoje. Segundo ele, esses meios 
de hospedagem são reconhecidos como cama-café, 
e não como hostels, pois a HI é detentora da mar-
ca e criadora do segmento. “Hoje a HI certifica os 
estabelecimentos dela, que certifica a qualidade, 
então o intuito é que quem queira ser certificado 
como hostel, tenha um padrão mínimo, como tem 
um hotel tradicional”.

Albergue ou Hostel?
Antigamente no Brasil, era muito comum as 

pessoas confundirem os hostels como um meio 
de hospedagem de baixa qualidade. De acordo 
com Ramis, a nomenclatura “hostel” passou 
a ser adotada há pouco tempo no País, pois o 
nome Albergue da Juventude era compreendi-
do de maneira pejorativa pelo público. 

Segundo ele, a palavra albergue era associada a 
um meio de hospedagem para desabrigados e o ter-
mo da juventude fazia com que as pessoas se sentis-
sem excluídas. “Por conta disso, começamos a mudar 
a nomenclatura desses meios de hospedagem. Nos-
sos estabelecimentos são empreendimentos turísticos 
frequentados por  jovens de todas as idades. A pa-
lavra hostel vem de hospedaria, onde qualquer um 
pode usar. Quando a HI surgiu era Hi Hostel. Na 
época da troca de nomes tinha uma novela da  TV 
Globo chamada “Paraíso Tropical”, e conseguimos 
uma parceria, onde a personagem tinha um hostel 
da HI. Foi bem nessa época que estávamos promo-
vendo a troca de nomes. Começamos a explicar o que 
era hostel e ficou o nome, já que somos americanizados. 
Foi uma mudança de termo para tirar um pouco o pre-
conceito. Quem ainda tem, é porque não conhece um  
hostel. Toda novela e seriado tem hostel. A pessoa não 
tem conceito de viagem, e surpreendentemente temos 
tido uma demanda de pessoas mais velhas que tem 
descoberto essa opção. Nosso maior público é de 25 
a 35 anos mas em seguida, de 35 a 50 anos. Muitos 
hostels já são adaptados para portadores de neces-
sidades especiais e com acessibilidade para idosos”.
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e  interação que esses locais proporcionam . O hos-
tel é ambiente pronto para isto”, pontuou.

De acordo com Ramis, a Hostelling International 
possui seis premissas, sendo receptivo, segurança, 
limpeza, conforto, privacidade e preservação do 
meio ambiente. “A segurança é um dos nossos 
Standards e ela vai muito além das questões dos 
roubos. O hostel tem que ter um alvará de funcio-
namento, apresentar projetos de abertura, elétrico, 
projeto de bombeiro, questão de evacuação, ex-
tintor de incêndio, questão de segurança inter-
na dos hóspedes, escadas;  instalações elétricas, 
chuveiros. Todos os hóspedes possuem normas 
internas de convivência, então ficamos atentos a 
isso. Não só na questão de roubos, mas na se-
gurança do hóspede dentro do nosso estabeleci-
mento enquanto ele estiver viajando”.

A HI Hostel Brasil deverá lançar em janeiro de 
2016 em parceria com a Porto Seguro, uma cartei-
ra do alberguista mundial assegurada, que contará 
com seguro viajante básico. 

Certificação HI
Para os meios de hospedagem que pretendem fa-

zer parte da Hotelling International, existem algumas 
premissas que devem ser cumpridas, como as seis 
já mencionadas: receptivo, segurança, limpeza, con-
forto, privacidade e preservação do meio ambiente. 
De acordo com Ramis, existe também um manual de 
abertura, o qual norteia os proprietários com todos os 
procedimentos para a construção de um hostel da HI, 
desde o tamanho ideal dos quartos, necessidade de 
colchões, tamanho da beliche, tamanho do armário, 
número de banheiros por leito, entre outros. 

O processo de cadastramento do hostel se dá pela 
assinatura de um termo de intenção, onde o pro-
prietário recebe este manual e constrói ou adapta o 
seu estabelecimento em cima das normas prevista 
no mesmo. Após todo esse procedimento, o empre-
endimento é vistoriado pelo controle de qualidade 
da HI e se estiver tudo correto, o empreendimen-
to é contemplado com um aval para seu funcio-
namento dentro da rede HI. “Dando positivo, ele 
passa a fazer parte dos 4.500 estabelecimentos da 
HI, espalhados pelos 5 continentes no mundo e os 
mais de 90 hostels aqui no Brasil”.

A entidade também possui um certificado de ex-

celência conhecido como HI-Q, que é como se fos-
se um ISO de qualidade. “Nesse manual existe al-
guns procedimentos para a recepção: como é feito 
um check in, como é dado um atendimento, como 
é feito o check out, como é o recebimento de um 
hóspede, como é explicado as normas; o manual de 
procedimento de A&B: como são cortadas as fru-
tas, como é colocada a mesa, a disposição da mesa 
do café, como são preparados os sucos, quais são 
os integrantes do café; além de você padronizar, se 
você tem uma troca de staff, as pessoas que entram 
têm um norteador, contendo todos estes procedi-
mentos. Então é um manual de procedimentos bá-
sicos, e check list diário. E em cima disto você con-
segue tabular se seu hostel melhorou, pesquisas 
diárias com os hóspedes, que dão feedback, dicas, 
sugestões, elogios; tudo isso é importante. No Bra-
sil são apenas 12 os empreendimentos certificados 
e 13 em processo de certificação. Cama todo mun-
do vende; com um bom colchão, uma boa roupa 
de cama, um bom café da manhã, um ambiente 
limpo, é o que a gente busca nos hostels da HI. 
Os proprietários devem abrir a cabeça e saber 
que eles têm que ter qualidade, tem que traba-
lhar com qualidade porque isso gera clientes, isso 
mantém o local no topo”. 

Além de toda a preocupação que os hostels pos-
suem em manter a qualidade dos serviços prestados 
aos clientes, ainda existe a concorrência com a plata-
forma de aluguel de apartamentos Airbnb. Na visão 
de Ramis, tanto os hostels como as unidades ofertadas 
pelo site acabam sendo co-irmãs, pois acabam ofere-
cendo uma experiência diferenciada. Porém, na ques-
tão financeira não é bem assim. “Eu tenho um hostel 
em Jericoacoara (CE), pago muitos impostos, meus 
funcionários são todos aqui da região, eu só compro 
frutas aqui da região, eu tenho política de redução do 
uso de água, então eu tenho várias coisas para poder 
funcionar como meio de hospedagem. Se tiver um 
tipo de certificação, pagamento, de algo assim para os 
quartos e imóveis ofertados pelo Airbnb, legal! Mais 
um meio de hospedagem. Mas se for pra ficar algo 
assim, da forma em que está, eu vejo como algo nega-
tivo, mas sempre vendo esses dois lados. Mas a gente 
sempre vê com bons olhos os concorrentes, o estilo 
do viajante, um estilo mais despojado, que se entrega 
a novas experiências. Mas que não prejudique nin-
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guém no mercado; se a pessoa está arrecadando com 
esse tipo de serviço, que ela contribua para o turismo 
em geral, já que ela está nesta fatia do mercado”.

Os dez melhores do Brasil
Recentemente, a rede HI Hostel Brasil elegeu os 

dez melhores hostels do Brasil em 2015. Os estabele-
cimentos foram escolhidos com base nas avaliações 
realizadas pelos turistas brasileiros e estrangeiros 
que se hospedaram nos estabelecimentos da rede en-
tre os meses de setembro de 2014 e setembro de 2015. 
Dentre os principais quesitos avaliados estiveram: 
serviço, limpeza do estabelecimento e localização.

Confira como ficou o ranking: 1° lugar Barra da 
Lagoa Hostel, localizado em Florianópolis (SC); 2º 
Paudimar Hostel, em Foz do Iguaçu (PR); 3º Arre-
cifes Hostel, Recife (PE); 4º Laranjeiras Hostel, Sal-
vador (BA); 5º Porto Alegre Hostel Boutique, Porto 
Alegre (RS); 6º Reggae Hostel, Morro de São Paulo 
(BA); 7º Rio Rockers Hostel; Rio de Janeiro (RJ); 8º 
Jeri Brasil Hostel, Jericoacoara (CE); 9º Belo Hori-
zonte Hostel, Belo Horizonte (MG); e 10º Okupe 
Hostel, São Paulo (SP).

Edificação histórica
Concebido em uma edificação histórica estilo art 

déco dos anos 30, no bairro Santo Agostinho, na ca-
pital mineira, o BH Boutique Hostel oferece aos hós-
pedes um serviço diferenciado e com o conceito bou-
tique. Para receber essa construção, o prédio passou 
por uma reforma que durou quatro anos e agora dis-
ponibiliza aos hóspedes um ambiente espaçoso com 
elevador, espaço de convivência com TV LED 50´, bi-
lhar, bar, computadores à disposição dos hóspedes, 
cozinha de hóspedes e terraço, 39 quartos, sendo 14 
suítes, tudo isso em uma área de 2.500 m².

De acordo com a proprietária do empreendimento 
e também presidente da ABIH/MG – Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, Patrícia 
Coutinho, dentre os diferenciais do hostel estão as beli-
ches, que são de madeira de demolição, assim como os 
colchões que são os mesmos usados em um hotel e wi-fi 
e café da manhã inclusos na diária. Segundo ela, apesar 
da superoferta hoteleira em Belo Horizonte e da crise 
macroeconômica a qual o Brasil tem enfrentado, a mé-
dia de ocupação do empreendimento, que inaugurou 
durante a Copa do Mundo de 2014, ainda está aquém 

do desejado na idealização do projeto. “Acreditamos 
muito no sucesso do mesmo pelo feed back que temos 
dos que aqui se hospedam. Além disso temos duas coi-
sas que todos gostam: qualidade, preço e localização. 
Estamos em uma região central próxima ao Mercado 
Central, Minascentro, shopping, hospitais, igrejas... até 
o bairro de Lourdes é passível de ir a pé. Apesar de BH 
ser uma cidade de turismo de negócios, o nosso maior 
movimento ocorre aos fins de semana, o turismo de 
lazer vem nos surpreendendo positivamente e vem se 
firmando como perfil do nosso hóspede”, afirmou.

Dentre os diferenciais do empreendimento estão 
a acessibilidade com quartos adaptados para cadei-
rantes, quartos para família, quartos com varanda e 
os quartos compartilhados com até três beliches cada 
e banheiro, assim como televisão a cabo. “No geral, 
hostel recebe um público composto por 40% de es-
trangeiros e 60% de brasileiros. Os brasileiros estão 
“aprendendo” a utilizar este novo tipo de hospe-
dagem, é realmente uma questão cultural que está 
sendo vencida e desmitificada no Brasil. Até em ra-
zão da nova safra de hostels, que contam com uma 
qualidade muito melhor em todos os aspectos, e que 
entraram no Brasil mirando os grandes eventos es-
portivos. De forma geral, quando um brasileiro viaja 
ele prioriza essencialmente o bem estar e conforto do 
local onde ele vai se hospedar. Muitas vezes o foco é o 
local onde ele vai se hospedar e não o destino. Já o es-
trangeiro não. O estrangeiro busca a experiência que 
o destino pode proporcionar. Ele busca gastar seu 

O BH Boutique Hostel, localizado em Belo Horizonte 

(MG), foi instalado em um edifício histórico dos anos 30
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mento Saviani Nunes, pelo empreendimento es-
tar em operação há pouco mais de um ano a taxa 
de ocupação do Hello Hostel vem crescido gra-
dativamente, onde atualmente a ocupação média 
varia entre 30% e 40%. “Em Pelotas por ser uma 
cidade universitária, tem uma busca bem unifor-
me, mas no verão somado ao fluxo de turistas 
entre Brasil e Uruguay nosso volume de clientes 
aumenta. Em nosso tempo de funcionamento já 
hospedamos pessoas de 40 países, com clientes 
de países bem atípicos como República Tcheca, 
Ucrânia e Coréia do Norte. Podemos afirmar que 
temos como público principal brasileiros que 
formam 85% dos nossos clientes”, afirmou.

O empreendimento oferece aos viajantes re-
cepção 24 horas, armários individuais para to-
das as camas dos quartos coletivos. De acordo 
com Nunes, o empreendimento pretende insta-
lar câmeras de segurança em todos os ambientes 
compartilhados como medida preventiva. “Du-
rante a construção realizada em 2014 buscamos 
utilizar o que há de mais moderno em tecnologia 
de construção e acabamento, para que tivésse-
mos ambientes eficientes e de baixa manutenção. 
Mantemos também um trabalho constante de 
evolução da nossa decoração, sempre buscando 
manter nossa proposta de gerar uma experiência 
única aos nossos clientes. Atualmente contamos 
com uma equipe de seis recepcionistas e mais 
dois parceiros terceirizados”.

dinheiro conhecendo as atrações turísticas do local, 
em passeios, sua bebida favorita ou programas no-
turnos. Em um hotel talvez o hóspede se sinta so-
zinho, deslocado, essa é a grande diferença. É uma 
nova forma de pensar em hospedagem, pra mim é 
um conceito novo no Brasil”, afirmou.

Com relação à segurança dos hóspedes, Patrícia afir-
ma que o empreendimento nunca registrou nenhum 
episódio. “Quem se hospeda nos quartos compartilha-
dos tem uma chave e um “locker” para guardar suas 
coisas. Inclusive, se o hóspede precisa deixar carregando 
seu celular ou computador há espaço no locker para o 
cabeamento chegar até as tomadas”.

O hostel conta com uma equipe de nove pessoas 
nos dias normais, mas quando realizam algum evento 
gastronômico ou festas internas, eles contratam em-
presas terceirizadas. Atualmente eles tem realiza-
do muitos eventos no roof top (terraço), o que, de 
acordo com Patricia Coutinho, tem sido uma nova 
tendência que está funcionando muito bem.

Decoração despojada
Com arquitetura moderna e contemporânea, o 

Hello Hostel está em operação a pouco mais de 
um ano e é considerado o primeiro da cidade de 
Pelotas (RS). O empreendimento foi caracteriza-
do como hostel design, onde suas dependências 
contam com decoração diferenciada e iluminação 
indireta, e foi desenvolvido visando atender a 
uma demanda de público que não vinha sendo 
atendida na cidade gaúcha.

Ao todo são seis quartos, sendo três de uso 
compartilhado e os outros três de uso privado, to-
dos com beliches feitos sob medida, bom espaça-
mento entre camas, lockers (armários) individu-
ais embaixo de cada beliche, persianas black-out, 
ar-condicionado Split quente/frio e colchões em 
espuma densidade 33. Os quartos privados pos-
suem o diferencial de poderem ser configurados 
de acordo com a necessidade do hóspede, com 
camas box com colchões densidade 45. As roupas 
de cama do hostel são todas em 180 fios, padrão 
hotelaria, além de coberdrons da Serra Gaúcha 
(um tipo especial de coberta que mixa cobertor 
com edredom), que se mostra bastante eficiente 
no inverno e bastante elogiado pelos clientes.

De acordo com o proprietário do empreendi-
O Hello Hostel já recebeu viajantes de 

40 países diferentes
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Na rota dos mochileiros
Com o objetivo de colocar Brasília na rota dos 

mochileiros e viajantes em geral, foi inaugurado 
o Hostel7 Brasília, empreendimento localizado 
na Asa Norte. Possui decoração que remete aos 
anos 60, época em que a capital federal foi inau-
gurada e quartos que homenageiam grandes 
personalidades que contribuíram na construção 
da cidade como o arquiteto Oscar Niemeyer, o 
artista plástico Athos Bulcão, o urbanista Lúcio 
Costa e o paisagista Burle Marx.

O empreendimento possui um total de 38 lei-
tos, em uma estrutura composta por áreas com-
partilhadas, cozinha com geladeira de uso cole-

Recepção irreverente do Hostel7 Brasília, na capital federal

tivo, biblioteca, computadores de livre acesso à 
internet wi-fi, lockers individuais nos quartos, 
bicicletas para aluguel, sistema de segurança 
com câmeras de vigilância e fechaduras eletrô-
nicas nas portas dos quartos, recepção 24 horas, 
tv a cabo, entre outros.

De acordo com um dos diretores do empre-
endimento, “queríamos colocar Brasília na 
rota dos mochileiros, viajantes em geral, além 
de propiciar uma hospedagem com custos me-
nores, foi daí que surgiu o Hostel7 Brasília. 
Quando tivemos a oportunidade levamos cria-
mos o Hostel7 Goiânia, mesmo porque dois só-
cios são goianienses”, afirmou.
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Universal’s Cabana Bay Beach 
Resort irá construir novos 
apartamentos

O Universal Orlando Resort e a Loews 
Hotels & Resorts anunciaram que irão cons-
truir 400 novos quartos no Universal’s Cabana 
Bay Beach Resort, localizado em Orlando. As 
novas acomodações terão a temática retrô por 
conta do feedback positivo dos hóspedes des-
de a abertura do resort, em março de 2014.

Serão construídas duas torres adicionais na 
extremidade sul da propriedade, adjacentes aos 
prédios Continental e Americana para abrigarem 
os novos quartos. A expectativa é de que os no-
vos quartos sejam inaugurados em 2017. Os no-
vos quartos terão vista para o Universal’s Volcano 
Bay, o terceiro parque do complexo que deverá ser 
inaugurado também em 2017.

O Cabana Bay se destaca por sua inspiração 
retro, com design em cores vivas. O resort dispõe 
de duas piscinas de acesso livre, um toboágua, um 
lazy river, pista de boliche com 10 pistas e muito 
mais. Atualmente o empreendimento oferece 900 
quartos nos padrões standard guest rooms e 900 
suítes familiares (family suites). A suíte familiar 
acomoda até seis pessoas e oferece duas camas 
queen size, um sofá-cama, cozinha, ambiente divi-
dido, duas TVs de tela plana e um banheiro duplo 
com área de preparação.

IHG renova três unidades Holiday 
Inn no México

O IHG - InterContinental Hotels Group anun-
ciou a modernização de três hotéis da marca 
Holiday Inn no México. A empresa Fibra Inn, 

proprietária dos hotéis Holiday Inn Hotel & 
Suites Guadalajara Centro Histórico, Holiday Inn 
Tampico Altamira e Holiday Inn Express Toluca, 
investiram um total de US$ 7,5 milhões nas três 
unidades para atender melhor seus hóspedes.  

Agora, os três hotéis oferecem suítes re-
modeladas com mobiliário novo, enxovais 
de cama e banho modernizados. O hotel 
Holiday Inn Tampico Altamira também atu-
alizou suas áreas públicas, salões para even-
tos, Business Center e ala de esportes, assim 
como o restaurante, bar e área da piscina.

Gerardo Murray, Vice Presidente Regional de 
Distribuição e Mercado Comercial para o México, 
América Latina e Caribe do IHG declarou que “com 
a renovação dos três hotéis, as marcas Holiday Inn 
e Holiday Inn Express continuarão oferecendo as 
melhores opções aos viajantes que visitam estes 
mercados tão importantes no México”.

Hotel Belmond Eagle Island Lodge é 
reaberto em Botswana

Após passar por um processo de renova-
ção, o hotel Belmond Eagle Island Lodge, em 
Botswana, no continente africano, acaba de ser 
reaberto. O empreendimento abriga um dos 
maiores safáris aquáticos do Delta Okavango, 
maior delta interno do mundo. As mudanças 
abrangem a mudança de decoração, que conta 
com obras de artistas regionais.

Cada um dos novos 12 quartos Deluxe Tented 
tem 82 metros quadrados e piscina própria, além 
de deck externo. A peça central da suíte é uma 
cama oversize com vista para o delta. Cada quarto 
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Deluxe Tented conta, ainda, com um luxuoso ba-
nheiro com banheira, unidade dupla de torneiras 
e closet tipo walk-in, assim como chuveiro externo 
com vista para o delta.

As áreas públicas do lodge também foram to-
talmente renovadas e agora incluem uma recep-
ção maior, um novo restaurante com ambientes 
internos e externos e uma nova área de lounge 
com bar e biblioteca. No centro do restaurante 
fica uma cozinha aberta, com forno de pizza a 
lenha. Coleções de instrumentos de exploradores 
e exposições de insetos de cores vivas adicionam 
novo look ao ambiente, e a iluminação é inspira-
da nos delicados ninhos de aves.

O lounge, por sua vez, se conecta ao restau-
rante por meio de um deck exterior. Com um bar 
em estilo artesanal feito com madeiras locais e 
uma enorme lareira, o local é um espaço ideal 
para relaxar. Elementos naturais foram mantidos 
e, assim, uma velha figueira foi incorporada ao 
design, abrigando um balanço de onde é possível 
desfrutar da vista privilegiada. 

Enjoy Conrad vai quadruplicar sua 
capacidade hoteleira 

Para melhorar substancialmente a infra-
estrutura do resort, o Enjoy Conrad Punta Del 
Este, no Uruguai, anunciou um ambicioso pla-
no de expansão. O investimento total, que che-
gará a US$ 220 milhões, inclui a construção de 
três torres projetadas pelos estúdios de arquite-
tura Gómez Platero Arquitectos - do Uruguai, 
e Estudio Larraín – do Chile, além de outras 
reformas e ampliação do edifício existente.

Já em sua primeira fase, cujo início está previsto 
para 2016, o Conrad deve ter sua capacidade tripli-
cada, com a construção de duas novas torres de 22 
andares, que serão erguidas uma em cada lado da 
estrutura atual. Ambas irão acrescentar aproxima-
damente 62 mil m2 ao espaço total do resort, que 
serão distribuídos em 600 quartos e poderão aco-

modar mais de 1.100 hóspedes. Em uma segunda 
fase, a terceira torre será reformada para adquirir 
características similares às duas novas torres e, as-
sim, o Enjoy Conrad Punta del Este Resort & Casino 
terá sua capacidade atual quadruplicada. 

Os investimentos também incluem a extensão 
da superfície do cassino em 670 m2, e da área dos 
restaurantes e bares em 1.180 metros quadrados, 
a construção de novos espaços gastronômicos e 
piscinas externas. Por sua vez, o centro comer-
cial e as salas de convenções ganharão 1.500 m2, 
o SPA receberá um aumento de 1.300 m2 que irá 
incorporar um andar exclusivo para as salas de 
tratamento e piscinas aquecidas - além de um au-
mento no ginásio e salão de beleza.

Renaissance Hotels reabre unidade 
na República Dominicana

Após passar por uma reforma que durou um 
ano ao custo de US$ 40 milhões, o Renaissance 
Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino acaba de 
ser reinaugurado na República Dominicana. O em-
preendimento oferece o Navigator – o concierge 
estilo de vida do hotel - que oferece aos hóspedes 
dicas de pontos turísticos, restaurantes e ícones ca-
racterísticos da cidade. 

O Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & 
Casino conta com 300 apartamentos e suítes, loun-
ge executivo, uma extensa piscina externa, casino e 
clube de tênis, além de centro de fitness de tecnolo-
gia de ponta e um spa. A propriedade oferece dez 
espaços para reuniões equipados com o que existe 
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de mais moderno em tecnologia, e também o teatro 
La Fiesta, com capacidade para até 1.200 pessoas.

O Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & 
Casino é o terceiro hotel da República Dominicana 
no portfólio da Marriott International, após a 
inauguração em 2014 do JW Marriott Hotel Santo 
Domingo e do Courtyard Santo Domingo.

Hotel Boutique Luciano K é 
inaugurado em Santiago do Chile

Acaba de ser inaugurado em Santiago do Chile, 
o hotel boutique Luciano K, edifício projetado pelo 
excêntrico, lendário e premiado arquiteto chileno 
Luciano Kulczewski na década de 1920, no bairro 
Lastarria. O hotel terá 38 apartamentos e decoração 
minimalista, com traços retos e equipados com ob-
jetos de primeira linha.

A edificação contará com um lobby lounge, 
bar, restaurante e terraço com vista ao Parque 
Florestal - uma área de 17 hectares à margem 
do famoso Rio Mapocho e conta com mais de 
6.500 espécies de árvores – no primeiro andar, 

Spa com sauna no subsolo e ainda um terraço 
de 300m² com bar, piscina aquecida e vistas in-
críveis ao Parque e à Praça Baquedano, popu-
larmente conhecida como Praça Itália.

Os apartamentos serão divididos em cinco 
categorias, sendo 18 entre 22m² e 25m² e com 
vista aos pátios internos do hotel; 18 entre 
25m² e 28m², sendo metade com vista ao Parque 
Florestal e a outra metade com vista para a rua; 
e duas suítes de 44m², também sendo uma com 
vista ao Parque e a outra para a rua.

Autograph Collection 
Hotels no Haiti

A bandeira pertencente à Marriott 
International anunciou que terá em seu portfólio 
o The Habitation Jouissant, um hotel boutique 
localizado em Cap-Haitien, no Haiti, a ser entre-
gue no quarto trimestre de 2017. A propriedade, 
localizada na segunda maior cidade do Haiti e 
situada na costa norte do país, será o terceiro hotel 
da Autograph Collection no Caribe e atuará como 
a segunda propriedade da Marriott International 
no Haiti, depois da inauguração do Marriott Port-
Au-Prince Hotel no início de 2015.Como parte de 
sua transformação, o Habitation Jouissant passará 
por uma abrangente reforma para acrescentar 87 
apartamentos que, com as 13 suítes já existentes 
do imóvel, elevarão o total para 100 apartamentos. 
Depois de concluído, o hotel contará com uma 
nova suíte presidencial, dois restaurantes, duas 
piscinas, um centro de fitness e salas de reuniões 
- todos com os programas e comodidades únicos 
dentro da tradição da marca.
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Conheça um pouco mais desse 
destino que une arte, ouro, 
história e religiosidade

Considerada a primeira cidade no Brasil a ser 
eleita pela Unesco como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, Ouro Preto é um prato cheio para 
quem quer apreciar belas paisagens exuberantes e 
conhecer um pouco da história do Brasil. A cidade 
foi tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional em 1938 e se destaca 
por suas edificações com arquitetura barroca do 
século XVIII que nos fazem retornar ao período 
em que os portugueses exploravam o País. Além 

de histórica, a Ouro Preto também é considerada 
universitária por conta das faculdades do local, 
somando mais de 15 mil estudantes na cidade.

Abrigando 70% do acervo histórico do estado 
de Minas Gerais, Ouro Preto pode ser considerada 
um museu a céu aberto, onde pode ser encontrado 
em suas ruas e ladeiras diversas obras de mestres 
barrocos como Aleijadinho e Ataíde, que fizeram 
história com suas esculturas e pinturas nas igre-
jas da região. Por falar em religião, a cidade reúne 
mais de 18 igrejas e capelas construídas no século 
18 em arquitetura barroca. A que mais se destaca 
na cidade é a Igreja Nossa Senhora do Pilar, cons-

truída em 1712 por uma confede-
ração de irmandades fundadas 
nos princípios do século 18 e 
que reúne em seu interior di-
versos entalhes de diferentes 
fases do barroco e é conside-
rada uma das igrejas mais ri-
cas em ouro do Brasil, reunin-
do mais de 400 kg.

A cidade é repleta de museus 
para os interessados na história 
do Brasil, com destaque para 
o Museu da Inconfidência, lo-
calizado na praça Tiradentes, 
na antiga Casa de Câmara e 
Cadeia de Vila Rica. O local 
preserva vários objetos da épo-
ca da Inconfidência Mineira, 
com objetos pessoais dos conju-
rados; o relógio de Tiradentes, 
que lutou pela independência 
e morreu em 1792; assim como 
as vestes do Padre Manuel 
Rodrigues da Costa. Outros 
museus que se destacam na 
cidade são o Museu de Arte 
Sacra, Museu do Oratório, 
Museu Aleijadinho e Casa dos 
Contos, que possui preservada 

Viaje pela história do Brasil 
em Ouro Preto (MG)

Igreja da Terceira Ordem de São Francisco de Assis
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O Museu da Inconfi dência preserva vários objetos da época da Inconfi dência Mineira

Estação de trem 
de Ouro Preto - MG

Os turistas podem optar por faer o trajeto de Ouro 
Preto à Mariana no Trem da Vale

uma senzala em suas dependências.
As antigas minas de ouro do século XVIII tam-

bém são um forte atrativo turístico na cidade, com 
destaque para a Mina do Jeje, que possui 160 de ex-
tensão para visitação e a Mina Du Veloso, localiza-
da na antiga propriedade do Coronel José Veloso 
do Carmo, e que hoje está aberta para a visitação 
e tem mais de 400 metros de galerias ara percurso 
de dois salões com poços d’agua que brotam entre 
as rochas. O passeio pelo Trem da Vale, o qual faz 

o trajeto de Ouro Preto à Mariana, também revela 
aos turistas paisagens exuberantes, onde ele pode 
ter uma vista panorâmica das duas cidades e ver 
cachoeiras pelo trajeto.

Poucos dias de visitação não são o bastante para 
conhecer os mais de trezentos anos de história des-
sa cidade, conhecida por ser a segunda capital do 
estado de Minas Gerais e que reúne em um só lo-
cal fé, cultura, arquitetura, história, gastronomia e 
belezas naturais.
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Vivence Hotéis contrata 
novos executivos para áreas 
estratégicas

A administradora hoteleira Vivence 
Hotéis anuncia a contratação de dois profis-
sionais para os novos cargos estratégicos do 
grupo. Emanuel Lopes assume o posto de ge-
rente de marketing e Thatyana Betla ocupa a 
função de assessora executiva da diretoria.

Lopes contabiliza mais de dez anos de 
experiência no segmento hoteleiro, com 
passagens por destacados empreendimen-
tos da região de águas quentes, como o 
DiRoma e o Rio Quente Resorts. Ele também 
comandou a agência de viagem WebCaldas, 
atuante na capital goiana. 

A nova assessora conta com mais de dez 
anos de experiência no mercado de turis-
mo. Ao longo de sua carreira, trabalhou no 
Goiânia Convention & Visitors Bureau e na 
Prefeitura Municipal de Goiânia, como dire-
tora de Pesquisa e Qualificação Turística. 

Actuall Convention Hotel 
(MG) conta com novo Diretor 
Comercial

Situado em Contagem (MG), o Actuall 
Convention Hotel contratou um novo colabo-
rador. Formado em Gestão Empresarial e com 

pós-graduação em Turismo pela Fundação 
Getúlio Vargas, Jair Aguiar Neto assume o 
cargo de Diretor Comercial, após dez anos 
de experiência como Diretor Operacional.

Segundo o executivo, o foco de seu traba-
lho será em ampliar a área de atuação do em-
preendimento, e fortalecer o setor de eventos. 
O empreendimento conta com um moderno 
centro de convenções na região metropolita-
na de Belo Horizonte com capacidade para 
até 2.000 pessoas e serviço de A&B.

Fasano contrata novo executivo 
de vendas e marketing

O grupo de hotéis Fasano está apresen-
tando o executivo Renato Gagliardi como o 
novo Diretor de Vendas e Marketing da em-
presa. O profissional conta com mais de 13 
anos de experiência no segmento de hotela-
ria com expertise nas áreas de vendas, ma-
rketing e recrutamento.

Glagliardi acumula passagem pela 
Laureate Hospitality Education (Grupo 
LHE) – onde foi responsável por recruta-
mento e admissões dos programas de gradu-
ação e pós-graduação das oito universidades 
de Hospitalidade e Culinária do grupo LHE. 
Antes de assumir esse novo desafio, o profis-
sional atuou no grupo como Sales Manager 
corporativo, à frente da prospecção e geren-
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Já Jociele Santos, já atuava no empreendi-
mento como recepcionista e agora assume esse 
novo desafio. A profissional atua na Hotelaria 
Brasil desde 2013. Para ela, a oportunidade re-
presenta um novo desafio, que será exercido 
com uma equipe competente. “Com profissio-
nais que são verdadeiros exemplos a serem 
seguidos, aceitei um novo desafio. Tenho or-
gulho de fazer parte dessa equipe que me mo-
tiva e acredita no resultado do meu trabalho”, 
finaliza a executiva de contas.

ciamento da carteira de clientes da América 
Latina, Estados Unidos, Europa e Brasil. Em 
seu currículo também estão trabalhos no 
Hotel Emiliano.

O executivo é formado em Hotelaria pelo 
Senac de Campos do Jordão, tem Bacharelado 
em Turismo, Hospitalidade e Administração 
de empresas pela International College of 
Management Sydney – Macquarie University 
(Business College), na Austrália, - e MBA em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.

Hotel Matiz Guarulhos 
Aeroporto (SP) apresenta novos 
executivos de contas

O hotel Matiz Guarulhos (SP), empreen-
dimento administrado pela Hotelaria Brasil, 
está apresentando para o mercado seus no-
vos executivos de contas: Fernando Silva e 
Jociele Santos. Com extensa bagagem profis-
sional, Fernando Silva possui formação em 
Administração de Empresas e em Auditoria 
da ISO 9001 e 2012.

Dentre uma das empresas que Silva pas-
sou durante sua jornada profissional está a 
Itapemirim Cargas, onde ele atuou como au-
ditor de qualidade, sendo responsável por 28 
filiais do Sul do Brasil.
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Hilton Brasil comemora mês global 
de voluntariado da rede

Os hotéis Hilton São Paulo Morumbi e Hilton 
Barra Rio de Janeiro uniram-se para comemorar o 
Mês de Voluntariado (Global Month of Service), 
organizado pela Hilton Worldwide durante o mês 
de outubro. A iniciativa reuniu cerca de 150 volun-
tários nas duas propriedades que realizaram ativi-
dades como doação de sangue voluntária e arreca-
dação de alimentos em São Paulo e capacitação na 
área de hotelaria para jovens em situação de risco 
social e arrecadação de material de limpeza para 
abrigo infantil no Rio de Janeiro. 

David Ecija, gerente geral do Hilton São Paulo 
Morumbi, declarou que durante o mês, 29 doa-
dores de sangue contribuíram com o banco do 
hospital Sírio Libanês e também foram arrecada-
dos 300 quilos de alimentos não perecíveis que 
serão doados à instituição de caridade Casa José 
Eduardo Cavichio, a CAJEC. Dentre as ações re-
alizadas na capital paulista também houve uma 
palestra de conscientização, voltada aos funcio-
nários, sobre o câncer de mama em comemora-
ção ao outubro rosa.  

No Rio de Janeiro, o Hilton Barra tem ações 
voltadas para o desenvolvimento de novas gera-
ções e a inclusão de pessoas. Durante o mês de 
outubro, foi selecionada a primeira turma de alu-
nos da Escola de Hotelaria Carvalho Hosken, que 
funciona no hotel desde novembro e conta com o 
staff do hotel envolvido no projeto. A escola, que é 
uma parceria entre Hilton, Carvalho Hosken S/A, 
Rio Solidário, SENAC e Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH), tem como objetivo 
qualificar e reinserir jovens em situação de risco e 
vulnerabilidade social na sociedade. Cem alunos, 
entre 18 e 22 anos, aprenderam noções básicas de 

hotelaria em curso de seis meses com 60 horas de 
aulas práticas e teóricas.

O Mês Global de Voluntariado é a maior 
iniciativa de voluntariado anual da Hilton 
Worldwide e reúne membros das equipes de to-
dos os seus escritórios e hotéis para participar 
de eventos e atividades pelo mundo. Os volun-
tários oferecem seu tempo para apoiar uma va-
riedade de projetos que incluem conservação de 
recursos naturais, monitoramento e treinamento 
de jovens, produção de cestas básicas para co-
munidades carentes, distribuição de alimentos 
excedentes em comunidades com necessidades 
e socorro a regiões devastadas por desastres.

Desde o evento inaugural da iniciativa em 
2012, os voluntários do Hilton apoiaram mais 
de 6.700 projetos pelo mundo, contribuindo 
com mais de 300 mil horas de serviço comu-
nitário. No ano passado, em apenas uma se-
mana, o Hilton sediou mais de 3.500 projetos 
em 86 países, voluntariando mais de 150 mil 
horas. A empresa tem o objetivo de completar 
3.750 projetos por toda sua rede global. 

Rede Plaza de Hotéis e Interval 
apoiam projeto social 

A Rede Plaza de Hotéis, com seu Plaza 
Vacation Club e a parceira Interval, apoiaram o 
WimBelemDon (trocadilho em homenagem ao 
torneio de Wimbledon, em Londres), um projeto 
social que mantém trabalho de integração social 
com mais de cem crianças em situação de vulnera-
bilidade, por meio do ensino do tênis e do acesso a 
atividades culturais e educacionais.

O projeto inclui oficinas de leitura e escrita, re-
forço escolar de matemática e português, oficinas 
de cinema e aulas de inglês, tudo isto com acom-
panhamento de psicólogos e psicopedagogas. As 
empresas apoiam as atividades que envolvem a 
7ª Edição do Torneio Beneficente Rolando Arroz 
que aconteceu na SOGIPA (Clube Social de Porto 
Alegre) com a disputa dos tradicionais qualifyin-
gs, que premiaram os vencedores com a oportuni-
dade de jogar as chamadas trincas em evento no 
dia 29 de novembro,  ao lado de nomes importan-
tes do tênis gaúcho e nacional.

A Rede Plaza de Hotéis recebeu os tenistas 
famosos que vieram para alegrar, participar dos 
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jogos  e mostrar as oportunidades que o esporte 
pode trazer para as vidas dos pequenos atletas, as-
sim como, através do Plaza Vacation e da parceira 
Interval que proporcionaram o sorteio de hospeda-
gens em Hotéis de Orlando.

AccorHotels cria ação para diminuir 
desperdício de alimentos

A rede francesa AccorHotels iniciou a imple-
mentação do Projeto “Food Bag”, que visa a luta 
contra o desperdício de alimentos. O “Food Bag” 
nada mais é que uma embalagem com os dizeres 
“Os sabores que encantam podem ser levados com 
você”, e visa estimular os hóspedes e clientes que 
frequentam os restaurantes dos hotéis da rede a le-
var seus alimentos pagos e que não foram consu-
midos, engajando-os em uma causa sustentável.

Durante o atendimento das mesas, os garçons 
dos restaurantes da rede, ao visualizarem as sobras 
da refeição no prato, irão oferecer a embalagem es-
pecial. Se o cliente aceitar a proposta, o colaborador 
leva o prato para o restaurante a fim de transferir 
o alimento e o entrega ao cliente já na embalagem. 
Nesse momento, os funcionários da AccorHotels 
também reforçam as instruções de conservação 
como: ser mantidos em geladeira e consumidos em 
até 24 horas, não congelar, aquecer somente uma 
vez, entre outras informações importantes.

De acordo com a Diretora de Comunicação e 
CSR da rede, Antonietta Varlese, “Com este pro-

jeto, reforçamos o Planet 21, nosso programa glo-
bal de desenvolvimento sustentável. Buscamos 
promover refeições balanceadas e saudáveis 
para nossos clientes, sem que haja desperdícios 
de alimentos”, afirmou. 

O projeto está sendo realizado até o final do ano 
e está em testes em cinco países de prioridade es-
tratégica para o Grupo e com alto potencial de ca-
tering: Brasil, França, China, Alemanha e Itália. Em 
cada um destes países duas unidades foram sele-
cionadas para o programa piloto. No Brasil, as uni-
dades escolhidas são Novotel São Paulo Morumbi 
e ibis Curitiba Batel.

Instituto Bourbon já construiu 
80 casas e uma escola primária 
em Cambará (PR)

O Instituto Bourbon, pertencente a rede hotelei-
ra Bourbon Hotels & Resorts, já construiu até o mo-
mento 80 casas e uma escola primária em Cambará 
(PR). O projeto foi criado com o objetivo de apoiar 
e criar programas de responsabilidade social e 
atender famílias em situação de extrema necessi-
dade. As casas foram construídas em parceria com 
empresas e prefeitura do município.

O fundador da rede, Alceu A. Vezozzo, foi 
o responsável pela criação do projeto, que tem 
uma relação muito próxima com Cambará, e 
identificou na cidade uma situação de carên-
cia por parte da população. O executivo queria 
no início propiciar melhorias na qualidade de 
vida dessas pessoas, oferecendo-lhes moradia 
e educação. “Com muito trabalho e estudo o 
projeto foi tomando forma, e aos poucos os par-
ceiros abraçaram a ideia até que, em fevereiro 
de 2013, foi constituído o Instituto Bourbon, 
que agora está colhendo seus primeiros frutos. 
Tenho uma ligação importante com Cambará, e 
vi nesses anos as oportunidades de emprego, e 
a educação local diminuírem muito. Neste ce-
nário muitas crianças não estavam estudando 
como deveriam, e seus pais sofriam com a pre-
ocupação da moradia. Percebi que ajudar essas 
pessoas a conquistarem suas casas, e ter uma 
escola para seus filhos era uma excelente saí-
da para ajudar a região. Recebi muito apoio de 
empresas e da prefeitura. Com isso, conquista-
mos essas casas e a escola”, relatou.
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Com a intenção de propiciar a oportunidade de 
estudo para as crianças que vivem longe do centro 
e afastadas de outras escolas, foi construída a es-
cola primária Caetano Vezozzo. O local conta com 
salas de aulas completas e modernas, biblioteca e 
uma equipada estrutura digital, assim como Praça, 
ginásio poliesportivo e grande espaço com área 
verde. As moradias foram construídas próximas 
da escola e hoje abrigam diversas famílias.

O Instituto planeja ampliar sua atuação nos 
próximos anos, levando mais oportunidades para 
aqueles que precisam do apoio da sociedade. 
“Tivemos um grande retorno. Desde a apresenta-
ção da ideia até a entrega dos projetos, sentimos o 
quanto aquilo era importante para aquela comuni-
dade e como faríamos a diferença com esta ação. 
Esperamos que em outros locais nossos projetos 
possam ter o mesmo efeito. O Instituto Bourbon 
tem como objetivo melhorar a vida de quem preci-
sa por meio da educação e da moradia”.

ABIH-AL realizou ações sociais em 
comemoração ao Dia do Hoteleiro

A ABIH/AL – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de Alagoas realizou, no Clube 
Fênix Alagoana, no centro de Maceió (AL), a ação 
“Turismo e Cidadania”, com serviços gratuitos 
para profissionais e colaboradores do serviço tu-
rístico e comunidade em geral. A ação foi realiza-
da em comemoração ao dia do hoteleiro, celebra-
do no dia 9 de novembro, e conta com o apoio do 
SHRBS – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
de Similares de Alagoas, o MC&VB – Maceió 
Convention &Visitors Bureau, a ABAV – Associação 
Brasileira de Agências de Viagem, a Abrasel – 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de 
Alagoas e do Sindetur – Sindicato das Empresas de 
Turismo do Estado de Alagoas.

Dentre os serviços que foram realizados 
estão a expedição de documentos, ações cí-
veis, cuidados com saúde e beleza, além do 
casamento coletivo realizado pela Justiça 
Itinerante para 40 casais. Esta ação contou 
com a parceria do Poder Judiciário, Justiça 
Itinerante Secretaria Municipal de Saúde, 
Sesc,  Senac, Senai, Embeleze, SMTT,  OPLIT,  
Serv donto, Smile, Locazzo, psicólogos, 
Emabalar, Strike e MEP Eventos.

Aldeia das Águas (RJ) recebe jovens e 
crianças atendidos por projetos sociais

O Aldeia das Águas Park Resort, em Barra 
do Piraí (RJ), recebeu 86 pessoas do Instituto 
Vida Plena de Seropédica, sendo eles crianças 
e jovens. O grupo pôde desfrutar de um dia de 
muita diversão nas dependências do parque, 
além de contar com uma recreação exclusiva 
preparada pela Equipe KAÁ. 

A ação fez parte do projeto Aldeia Solidária 
que durante todo o ano realiza diferentes tra-
balhos sociais, como explica Valmir Ferreira, 
diretor executivo do Aldeia das Águas. “Nós te-
mos um grande compromisso com a sociedade 
e realizamos diversas ações através do Aldeia 
Solidária. Durante o verão costumamos receber 
instituições filantrópicas para um dia de lazer. 
Para muitos esse passeio representa a primeira 
visita a um parque aquático e poder proporcio-
nar essa experiência para crianças e jovens é uma 
satisfação enorme”, declarou o diretor. 

As visitas começaram no dia 22 de outubro, 
quando o parque abriu as portas para 50 pessoas 
atendidas pela Associação Beneficente de Anchieta, 
e ainda neste mês de dezembro pelo menos mais 
150 crianças e jovens irão conhecer o parque atra-
vés do projeto Aldeia Solidária.

Hotel Holiday Inn Parque Anhembi 
apoia o Projeto Bola Dentro

O hotel Holiday Inn Parque Anhembi, localiza-
do na zona norte da capital paulista, realizou mais 
uma ação social: dessa vez, o empreendimento 
apoiou o Projeto Bola Dentro, instituição beneficen-
te com 15 anos de atuação e que incentiva a prática 
de tênis para crianças e adolescentes da rede públi-
ca de ensino. Na ação, o hotel auxiliou na alimenta-
ção das crianças doando 3 mil bolinhos.

O projeto social trabalha incentivando a 
prática de tênis, com a orientação e formação 
de gandulas, árbitros de linha, árbitros de ca-
deiras e rebatedores de bolas. Nesse projeto, as 
crianças já recebem alimentação, vale transpor-
te, uniforme e material esportivo.

No passado, o empreendimento já patrocinou  
13ª edição do Aberto de Tênis de São Paulo, tor-
neio internacional que contou com a participação 
de atletas de nível challenger do mundo e segunda 
maior competição masculina do Brasil.
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