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Vice-presidente sênior de desenvolvimento 
da AccorHotels para a América do Sul 

Abel Castro 

Referência 
no setor

“A Revista Hotéis é uma referência no 
mercado de hotelaria e turismo, pois está 
sempre antenada nas tendências do mer-
cado e dos consumidores. Entrevistas de 
qualidade abordando as diversas temá-
ticas mais relevantes, além dos aspectos 
regulatórios que cada vez mais estão im-
pactando nosso setor. Parabéns a equipe 
da Revista Hotéis que cresce fortemente a  
cada edição e consegue transitar de forma 
transparente entre os parceiros”
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Muitos hotéis no Brasil ainda adotam a famosa “eco-
nomia burra” ao cortar custos que podem ser perce-
bidos e sentidos pelos hóspedes e que impactam em 

seu conforto. Um bom exemplo são os enxovais de cama ad-
quiridos levando em consideração o menor preço. Mas estes 
hoteleiros esquecem que este produto está constantemente 
sendo lavado e em alguns casos de forma inadequada. Por 
isto, se não for de qualidade o enxoval, terá de ser troca-
do rapidamente, o que impacta na elevação dos custos.

Este é a matéria principal desta edição que começa com 
uma entrevista exclusiva com Marco Amaral, Vice-presidente 
de operações e desenvolvimento da Minor Hotel Group no 
Brasil. Ele revela os ambiciosos planos de expansão e inves-
timentos desta rede que gerencia cerca de 145 hotéis de dez 
marcas diferentes em todo o mundo.

Confira como se deu a implantação e entrada em operação 
do Blue Tree Design Rio de Janeiro nesta edição que ainda está 
repleta de muitas informações com altíssimo padrão de qualida-
de. A todos uma ótima leitura e até nosso encontro em maio.

Economia burra
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quer crescer no Brasil

O Minor Hotel Group, através do 
acionista Mint – Minor International 
Public Company Limited investiu € 

294,2 milhões para adquirir  a rede portuguesa 
Tivoli Hotels & Resorts em seu portfólio. Com 
sede em Bangequoque, na Tailândia, a Mint 
gerencia cerca de 145 hotéis de dez marcas 
diferentes, entre elas, Marriott, Four Seasons, 
e agora, a rede portuguesa. 
Esta compra permitirá o grupo tailandês a 
entrar na Europa e expandir na América Latina, 
elevando a marca Tivoli a uma escala global em 
continentes como Oriente Médio, Ásia e África. 
Nos últimos dois anos, o grupo chegou a investir 
US$ 500 milhões em projetos hoteleiros, entre 
eles, joint ventures na África Austral e Oriental.
No Brasil, o grupo tem pretensão de expandir 
suas marcas luxuosas Anantara, Avani, Oaks e 
PerAQUUM, além do crescimento e reformulação 
da própria Tivoli, já presente em São Paulo e na 
Bahia, bem como na América do Sul. Confira 
nesta entrevista com Marco Amaral, Vice-
presidente de operações e desenvolvimento da 
Minor Hotel Group no Brasil, seus ambiciosos 
planos de expansão e investimentos do grupo.

Revista Hotéis — Como o Minor Hotel Group está  
posicionado e atua no mercado internacional?

Marco Amaral — O novo acionista da Tivoli Hotels 
& Resorts é a Mint - Minor International Public 
Company Limited, uma companhia de escala glo-
bal, com sede em Bangequoque, na Tailândia, focada 
nos negócios da hotelaria e da restauração. A Mint 
gerencia cerca de 145 hotéis de 10 marcas diferen-
tes (entre elas Anantara, Avani, Oaks, PerAQUUM, 
Elewana, Marriott, Four Seasons, Tivoli, entre ou-
tras) em 25 países diferentes na Ásia e África. Tem 

ainda 1.700 restaurantes a operar em 20 países.

Revista Hotéis — Como foi a aquisição da rede portugue-
sa Tivoli, que aconteceu recentemente, e o que levou o 
Minor Hotel Group a fazer este investimento?

Marco Amaral — O Minor Hotel Group finalizou a 
compra dos hotéis Tivoli por mais de € 294,2 milhões. 
Este investimento permitirá a entrada do grupo tai-
landês na Europa e América Latina, sendo que um 
dos objetivos será transformar a marca Tivoli numa 
marca global, levando-a até regiões como América 
Latina, África, Ásia e Oriente Médio.

  A aquisição da Tivoli é o último de uma série 
de investimentos internacionais da Mint que faz 
parte da estratégia de diversificação a longo pra-
zo, que nos últimos dois anos levou a empresa a 
dirigir mais de US$ 550 milhões em projetos ho-
teleiros. Estes investimentos incluem ainda uma 
joint venture com a Sun International na África 
Austral, projetos para novos hotéis na Austrália e 
na Malásia e investimentos com parceiros de joint 
venture existentes como a Rani Investment e a 
Elewana Collection na África Austral e Oriental.

 
Revista Hotéis — Quantas e quais as bandeiras o Minor 

Hotel Group possui e como elas estão divididas?
Marco Amaral — O Minor Hotel Group opera nos seg-

mentos de Luxo e Upperscale, através das suas mar-
cas Anantara, Avani, Oaks, PerAQUUM e Elawana. 
Com a aquisição dos hotéis Tivoli, o grupo passou a 
contar com 145 hotéis em 25 países.

 
Revista Hotéis — Você já trabalhou em grandes re-

des hoteleiras mundiais, como Belmond e Hyatt, 
que não se expandiram no Brasil. O que o faz pen-
sar que o Minor Hotel Group pode expandir?

Marco Amaral— A aquisição da Tivoli Brasil é es-
tratégica justamente para ter uma base que per-
mita a sua expansão no Brasil e América do Sul. 
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Atualmente passamos por um bom momento 
em relação a novos investimentos. Trata-se de 
uma oportunidade em relação à vantagem cam-
bial, em casos de investimentos internacionais.

 Revista Hotéis — A Tivoli possui dois empreen-
dimentos no Brasil, sendo um na Praia do Forte 
(BA) que é de recursos próprios e outro na capi-
tal paulista, sob administração. Existe diferença 
em trabalhar nestes dois modelos distintos de 
hotéis? 

Marco Amaral— Acho que sabemos ser proprietá-
rios, no caso dos hotéis propriedade da Minor, 
e sabemos ser bons “inquilinos” no caso dos ho-
téis sob administração. Em ambos os casos esta-

mos a gerir uma operação hoteleira e a cuidar e 
valorizar o ativo imobiliário. Na minha opinião, 
não existe diferença em trabalhar nos dois dis-
tintos modelos.

 Revista Hotéis — Quais os planos para estes dois 
hotéis da marca Tivoli no Brasil? Pretendem 
investir em reforma, ou reposicionamento de 
marca? 

Marco Amaral — A Minor Hotel Group pretende 
expandir a rede Tivoli e as suas outras marcas 
(Anantara, Avani, Oaks, PerAQUUM) no Brasil e 
na América do Sul, a partir da plataforma agora 
adquirida. Além disso, pretende investir em re-
cursos para renovar alguns produtos no Tivoli São 
Paulo – Mofarrej e Tivoli Ecoresort Praia do Forte, 
como upgrade de quartos, áreas públicas, rebran-
ding de outlets, etc. O objetivo é trazer “know 
how” e “best practices” Minor aos hotéis Tivoli.

Revista Hotéis — Como o Minor Hotel Group ana-
lisa as oportunidades apresentadas pelo mer-
cado hoteleiro brasileiro? Vocês pretendem ad-
quirir ou construir alguma unidade ou mesmo 
ampliar a atuação através de administração e ou 
franquias das marcas que possuem?

Marco Amaral — O Brasil possui uma dimensão 
de mercado única, assim como ainda há falta de 
ofertas qualificadas na hotelaria, sendo a chega-
da da Minor um ponto de partida para expan-
são na América do Sul.  

Revista Hotéis — Quais as bandeiras que o Minor 
Hotel Group possui e que você acredita que po-
dem ser implantadas no Brasil? Por que motivo?

Marco Amaral— A Minor Hotel Group  pretende 
expandir a rede Tivoli e as suas outras marcas 
(Anantara, Avani, Oaks, PerAQUUM) no Brasil 
e na América do Sul, a partir da plataforma ago-
ra adquirida, com objetivo em grandes centros 
urbanos. Cada marca hoteleira da Minor Hotel 
Group tem o seu posicionamento, o que será 
mantido na futura expansão.

 Revista Hotéis — O fato do dólar estar em alta 
favorece os planos de crescimento do Minor 
Hotel Group no Brasil? Como você analisa esta 
questão?

Marco Amaral— O dólar em alta e a conjuntura 
atual favorecem os planos de crescimento. No 
geral também é possível ter negociações mais 
sensatas e chegar em valores razoáveis que per-
mitem viabilizar uma transação.

Revista Hotéis — Na sua opinião, quais são os 
principais problemas que a hotelaria no Brasil 
enfrenta atualmente e como enxerga o setor nos 
próximos anos?

Marco Amaral — Para hotelaria corporativa a 
conjuntura econômica e crise política tem 
implicações negativas na atividade. Para a 
hotelaria de “resort”, os principais proble-
mas estão relacionados com infraestrutura tal 
como aeroportos que não estão dimensiona-
dos para receber ou aumentar a frequência de 
voos internacionais. O Brasil é um país ainda 
com pouca tradição no setor hoteleiro e cerca 
de 90% da oferta hoteleira no Brasil é inde-
pendente ou não qualificada. Tal como para 
os outros setores existem restrições e condi-
ções pouco “atrativas” para obter financia-
mento.  Considero que existe um “gap” de 
oferta de hotéis qualificados o que apresen-
ta uma oportunidade nos próximos anos.

“O  dólar em alta e a 
atual conjuntura favorece 

nosso crescimento”
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Lei complica cenário hoteleiro 
em Belo Horizonte (MG)

Mesmo com o apelo das 
entidades do setor, a Prefeitura 
de Belo Horizonte decidiu 
sancionar a lei que concede 
desconto na multa dos hotéis 
que não ficaram prontos para a 
Copa do Mundo

Q      uando o Brasil foi confi rmado como País-
sede da Copa do Mundo Fifa de Futebol, 
realizada em 2014, muitos setores comemo-

raram como se o evento fosse trazer inúmeras oportu-
nidades e legados ao País. De fato, trouxe, mas também 
muita dor de cabeça para diversos setores e na hotelaria 
não foi diferente. Para atender os milhares de turistas 
que vieram para o Brasil durante a Copa, a Prefeitura 
de Belo Horizonte publicou em 2010, a Lei nº 9952/10, 
com o objetivo de incentivar a construção de novos 
hotéis na cidade para suprir a demanda de hóspedes. 
Porém, a cidade acabou sendo vítima de alguns em-

A especulação imobiliária gerou muitos transtornos na hotelaria da capital mineira

Click Estúdio Profissional/Acervo Belotur
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presários inescrupulosos que aproveitaram um incen-
tivo do governo municipal para ampliar o número de 
hotéis para atender a demanda da Copa do Mundo de 
2014 e especularam de forma irresponsável em cima do 
“tijolinho hoteleiro”. Por conta desta lei de incentivos, 
deram entrada na Prefeitura de Belo Horizonte 74 proje-
tos e que foram aprovados, mas a grande maioria eram 
puramente especulativos. Agora a cidade sofre com a 
superoferta de empreendimentos hoteleiros, além de 
diversas obras paralisadas e em atraso e o mais grave 
é que muitos investidores foram lesados e acumulam 
ações na justiça. Eles acreditaram que fossem ter renta-
bilidade de até 1,5% ao mês sobre o capital investido, 
conforme estava mencionado nos folders de divulgação 
e reafi rmado nos estandes de vendas. Tudo isto com 
a devida chancela das redes hoteleiras, pois era a ban-
deira que deveria administrar que pesava na decisão 
de compra. E não foi por falta de alertas de entidades 
e empresas de consultoria do setor que esta catástrofe 
iria acontecer, mas mesmo assim, ninguém tomou pro-
vidências para coibir a especulação desenfreada. 

Com isto, a hotelaria de Belo Horizonte vive atual-
mente mergulhada numa profunda recessão com taxa 
de ocupação que mal ultrapassa a casa dos 40%, mesmo 
com hoteleiros literalmente rifando a tarifa para tentar 
pagar pelo menos os custos operacionais. E a situação 
pode fi car ainda pior, pois tem vários hotéis que se be-
nefi ciaram dos incentivos da Prefeitura e que deveriam 
estar plenamente funcionando antes do início da Copa 
do Mundo de 2014, devem entrar em operação neste e 
no próximo ano.  E para tentar reverter este quadro cria-
do por ele próprio, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
Lacerda, resolveu sancionar no último dia 2 de março 
a lei ordinária nº 10.911/2016. Esta lei estabelece condi-
ções especiais para pagamento da penalidade prevista 
no art. 12, I, da Lei nº 9.952/10, para os hotéis que não fi -
caram prontos para atender a demanda da Copa. O po-
der executivo passará a conceder 50% de desconto sob a 
multa prevista, desde que assegurado o funcionamento 
da atividade hoteleira pelo prazo mínimo de 20 anos, 
contatos a partir da emissão do Alvará de Localização e 
Funcionamento da atividade.

A publicação dessa lei causou decepção em muitos 
hoteleiros benefi ciados pela lei de incentivos de 2010. A 
grande maioria teve custos elevados de obras para po-
der entregar os hotéis no prazo e agora assistem os re-
fl exos de uma lei que irá benefi ciar quem não cumpriu 

com o prazo da obra, vencido há quase dois anos, 
e que benefi ciará com a aplicação menor de mul-
ta. Talvez seja o jeitinho brasileiro de resolver uma 
questão que não deveria ter acontecido. As regras 
para ter os incentivos eram muito claras e quem 
aceitou construir, mesmo especulando, sabia dos 
riscos e agora são benefi ciados, dando a entender 
de quem não obedece a lei é contemplado. 

Legislação desqualifi cada
A Vert Hotéis, uma das principais redes hoteleiras 

presentes no estado de Minas Gerais, foi uma das be-
nefi ciadas pela lei de incentivos nº 9.952/10. A rede co-
locou em operação (dentro do prazo estipulado) quatro 
empreendimentos na capital mineira. De acordo com a 
CEO da empresa, Érica Drumond, para que esses hotéis 
entrassem em funcionamento em tempo, a rede teve 
que arcar com altos custos nas obras, para não ser pe-
nalizada pela multa prevista.  Em sua visão, a cidade 
enfrenta hoje a superoferta de leitos, por conta da au-
sência de uma lei mais qualifi cada. Para a executiva, o 
poder público interferiu no setor, mas não fomentou. 
“A maioria dos novos hotéis é de categoria econômica, 
com poucas áreas de eventos. A Prefeitura de Belo 
Horizonte permitiu muitas construções e a oferta 
de leitos na cidade aumentou mais do que o dobro. 
E isso é matemática. Ficou inviável. Se a lei fosse 
mais qualifi cada, com defi nição de categorias, limi-
tes de quartos, exigência de espaço para eventos, 
certamente estaríamos em uma melhor situação. 
Além disso, a Prefeitura de Belo Horizonte teria 
que ter viabilizado mais investimentos para incre-
mentar o turismo de negócios na cidade e garantir uma 
maior ocupação das unidades da rede hoteleira”, analisa.

Agir de maneira articulada e planejada em parceria com 
o setor hoteleiro talvez seria uma das maneiras de se evitar 
esse cenário atual. Érica Drumond afirma que houve mui-
ta especulação por parte das construtoras que não tiveram 
uma visão a longo prazo, pensando apenas no seu merca-
do, no lucro imediato, deixando de lado os desafios da ges-
tão hoteleira. “Ter uma nova lei que altera as penalidades 
então previstas é uma forma de bonificar os empreendi-
mentos que não cumpriram com o prazo. Estamos falando 
de novos alvarás de funcionamento, sem nenhum fomen-
to para o setor que já sofre com uma superoferta de leitos, 
e de uma multa, que mesmo sendo reduzida, dificilmente 
será paga, pois as difi culdades do setor são muitas”.

Click Estúdio Profissional/Acervo Belotur
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E quem também não está nem um pouco satisfeita 
com o atual quadro da hotelaria de Belo Horizonte é a 
Presidente da ABIH/MG, Patrícia Coutinho. Segundo 
ela, a sanção da Lei 10.911 que reduziu pela metade o 
valor da multa a ser aplicada para quem não conseguir 
entregar os hotéis antes do início da Copa do Mundo de 
2014 é injusta em inúmeros sentidos e diz que a lei não 
resolve a questão da hotelaria mineira, que já enfrenta a 
superoferta. De acordo com Patrícia, a capital mineira 
registrou um aumento de 70% na oferta de apartamen-
tos e queda de 30% na demanda de hóspedes nos últi-
mos anos. Com se não bastassem esses números, o Bra-
sil está passando por um cenário político/econômico 
complicado, fazendo com que muitos setores coloquem 
o ‘pé no freio’ quando o assunto é investir. 

Na visão de Patrícia Coutinho, a aprovação da lei 
10.911 é injusta com aqueles empreendimentos que 
estão em operação e que arcaram, na época, com al-
tos custos de construção civil e mão de obra. Para ela, 
a lei abona os empreendimentos que atrasaram suas 
construções, além de também autorizar que os em-
preendimentos sejam modifi cados para a categoria 
de apart-hotéis, o que, segundo ela, é ainda pior para 
o setor. “Além de tudo isso, a lei acaba sendo ainda 
mais injusta, pois ela não prevê que o resultado das 
multas retorne em favor da promoção do destino e 
atração de eventos. A lei também é injusta pois foi feita 
sem nenhum diálogo com o setor”, frisou.

A executiva ainda afi rma que quando a Prefeitura de 
Belo Horizonte impôs na época, a penalidade/multa, 
já tinha ciência que a cobrança da multa teria efeito de 
confi sco, ou seja, os valores fi cariam tão altos que supe-
rariam o valor do imóvel e absorveriam a propriedade 
privada. Para ela, foi justamente por esse motivo que a 
prefeitura estipulou esta penalidade, para que os ho-
téis cumprissem o prazo previsto na legislação. “Exigir 
que esses empreendimentos inacabados estejam aptos 
para receber hóspedes no prazo mínimo de 20 anos é 
um absurdo, já que a indústria hoteleira passa por uma 
crise na capital. Deveria ter havido um limite de alvarás, 
quando foi criada a lei de incentivo, pois hoje o merca-
do de Belo Horizonte não tem demanda para atender 
ao número de hotéis. A lei anterior não tinha um limite 
no número de empreendimentos hoteleiros, não ouviu 

Como se não bastasse a capital mineira estar sofren-
do com o número exagerado de apartamentos, o Brasil 
vivencia um momento conturbado por conta da crise 
política e econômica. Na visão da executiva, a principal 
ação a se fazer é continuar trabalhando de maneira con-
junta para tornar o destino de Belo Horizonte mais atra-
tivo para o turismo de negócios e lazer. “É importante 
lembrar que colocar as tarifas abaixo da realidade do 
mercado não fará com que o número de desembarques 
em Confi ns aumente. Penalizar ou bonifi car os hotéis 
que foram contemplados pela lei não irá resolver os 
gargalos daqueles que não conseguiram dar conti-
nuidade aos seus empreendimentos. O desafi o agora 
está na gestão diante do cenário da oferta de leitos”, 
avalia Érica. Ela defende que todos os hotéis que se 
desdobraram para entrar em operação no prazo es-
tipulado pela lei, arcando com altos custos da época, 
poderão ingressar na justiça com uma ação conjunta, 
se for interesse de todos. Para ela, essa ação poderá 
resultar em algum efeito para o setor.

Hoteleiros Injustiçados

Érica Drumond – “Temos que tornar o nosso destino 
mais atrativo e trabalhar de maneira conjunta”

Samuel Gê

Samuel Gê
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o setor e novamente não o fez quando aprovou 
esta nova lei”, questiona Patrícia.

Ela informa que desde 2015 a entidade vem 
alertando o poder público de Minas Gerais sobre 
a crise hoteleira da cidade de Belo Horizonte. A 
ABIH/MG já realizou diversas reuniões para 
expor a atual situação a fi m de evitar que o 
cenário fi que pior. De acordo com a entidade, 
em um levantamento realizado pelo municí-
pio antes da lei do incentivo, foi apontado 
que a malha hoteleira de Belo Horizonte so-
fria um défi cit de quartos. Porém, atualmen-
te, a cidade oferece 14 mil vagas, sendo que o 
previsto, girava em torno de 13 mil UH’s.

De acordo com Patrícia Coutinho, o objetivo 
da entidade será continuar a dialogar com o po-
der público. “Esperamos ser ouvidos dessa vez. 
É preciso que o poder público tente ao menos 
atenuar os impactos dessas novas aberturas no 
setor, por isso nosso objetivo é dar continuida-
de ao diálogo iniciado para evitar que o setor 
sofra ainda mais. Queremos que a multa a ser 
paga seja direcionada na promoção de Belo 
Horizonte enquanto destino por meio do re-
passe dos recursos a Belotur, e ainda buscamos 
a redução do prazo de 10 anos para que os em-
preendimentos que cumpriram o prazo possam 
mudar seu objeto ou até mesmo encerrar suas 
atividades sem nenhuma penalidade”. 

Lei leonina
Mesmo com a nova lei determinando 50% de 

desconto na multa para os hotéis que não fi caram 
prontos para a Copa, o consultor hoteleiro Ma-
arten Van Sluys afi rma que a penalidade pode 
chegar a 75% em alguns casos. De acordo com 
ele, a lei que confere os 50% de desconto sobre os 
créditos fi scais aos empreendimentos que se be-
nefi ciaram do acréscimo de potencial construtivo 
relativos à lei 9.952 e que não entraram em ope-
ração até 30 de junho de 2014, quando o evento 
já havia iniciado. “Percebemos facilmente que a 
multa chega a 75% para aqueles que aderirem a 
mesma até 90 dias contados a partir da vigência 
da lei (no caso dia 1º de abril de 2016). Em uma 
análise rápida concluímos anteriormente que as 
multas (considerando seus cálculos iniciais) ti-
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dizer que o eventual interessado já terá despesas antes 
mesmo (muito antes) de começar a ter receitas advindas 
da operação do futuro hotel”, alerta.

O executivo expõe, em um rápido cálculo, como 
a nova multa poderá ser aplicada. Considerando 
um cálculo hipotético do novo valor das multas, de 
acordo com o consultor, teríamos para um dos hotéis 
atrasados, cujo valor original e calculado sobre o va-
lor-venal do terreno considerado o IPTU do mesmo 
atingia R$ 12 milhões. Aplicando-se 75% sobre o mes-
mo valor, chega-se a um novo valor de R$ 3 milhões, 
“nesse caso para adesão em plano, em no máximo 60 
dias, ou seja, 1º de junho de 2016”, afi rma.

A nova lei aplica ao valor-venal para efeito de ITBI e 
não IPTU, como na lei original. Segundo Sluys, na cida-
de de Belo Horizonte, esses dois índices sofrem variação 
de até 250%, onde o valor venal de ITBI é 2,5 vezes o 
valor venal do IPTU sobre o imóvel. “Isto posto, chega-
ríamos a uma multa recalculada de aproximadamen-
te R$ 7,5 milhões, que divididos numa negociação 
de 180 parcelas (15 anos), chegariam a um valor 
mensal de R$ 41.667,00 + correções monetárias e juros 
anuais, algo em torno de R$ 500 mil. 

O consultor explica de maneira simplifi cada como 
essa multa pode impactar no negócio hoteleiro. Segun-
do Slyus, “Considerando a receita bruta anual do hotel 
exemplifi cado acima, projetada em R$ 18 milhões e o 
resultado líquido das operações anuais previstos nes-
te caso para R$ 2.7 milhões, signifi ca dizer que por 15 
dos 20 anos exigidos para o funcionamento do hotel, 
aproximadamente 20% do lucro líquido estaria de 
imediato comprometido com o pagamento da referi-
da multa. Isso sem contar os custos necessários para 
concluir as obras! Esta conta não fecha, não haverá 
construtores, incorporadores e menos ainda investi-
dores interessados neste negócio e desta forma não 
haverá adesão a lei aqui em questão”, explica.

Visão Jurídica
Para o advogado e Presidente da Comissão de Direi-

to Imobiliário da OAB/MG – Ordem dos Advogados 
do Brasil, Kênio Pereira, houve falta de refl exão por par-
te do poder público ao sancionar ambas as leis. No seu 
ponto de vista, a Prefeitura teve a intenção de estimular o 

nham caráter confi scatório pois seus valores atingiam 
facilmente valor igual ou superior ao do terreno em 
questão. A nova lei visa corrigir o crasso equívoco da 
redação da lei 9.952. No entanto, ‘a emenda saiu de fato 
pior que o soneto’, mais uma vez”, avaliou Maarten.

Segundo ele, dos 74 projetos aprovados para novos 
hotéis em Belo Horizonte, foram erguidos até o presente 
momento 41. Nove deles iniciaram suas atividades após 
a data limite prevista na lei de 2010, que era no dia 1º de 
março de 2014, divergindo dos limites expostos na lei 
aprovada esse ano, que cita o dia 30 de junho de 2014. 
Dos 33 projetos que não foram viabilizados, a capital 
mineira tem atualmente 12 hotéis com obras paralisa-
das/atrasadas, e, de acordo com Maarten, o restante, 
ou seja, os outros 21 projetos, são terrenos sem qualquer 
vestígio de um futuro hotel.

Na visão de Sluys, a nova lei pode ser considerada 
‘leonina’ pelo fato da mesma ‘condenar’ o aderente 
a manter seu negócio por 20 anos. “Em que atividade 
existe essa obrigatoriedade? Observe ainda que a lei 
obriga o seu aderente a fi nalizar sua obra em até no má-
ximo quatro anos a contar de sua adesão ao plano de 
parcelamento, embora seu valor mensal já seja devido 
a partir da expedição do alvará de construção. Signifi ca a partir da expedição do alvará de construção. Signifi ca 

Divulgação ABIH/MG

Patrícia Coutinho – “A Prefeitura de Belo Horizonte não ouviu 
o setor e novamente não o fez quando aprovou esta nova lei”
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lançamento de novos empreendimentos hoteleiros sem 
prever que o excesso de hotéis resultaria na redução do 
nível de ocupação, prejudicando a hotelaria como um 
todo. O advogado Kênio acredita que a nova lei poderia 
amenizar o excesso de apartamentos na capital mineira 
se ela determinasse que alguns empreendimentos fos-
sem transformados em prédios com salas comerciais ou 
apartamentos simples, de maneira que o mercado seria 
menos impactado pela superoferta, algo que não ocor-
reu, pois a lei não prevê essas situações. “Por outro lado, 
a nova lei ajuda na solução do problema, mas poderia 
ser melhor se fossem criadas alternativas que evitassem 
o excesso de oferta de quartos, fato esse que reduziria a 
rentabilidade do setor que já sofre com o desaquecimen-
to da economia. Foi ignorado também, os efeitos negati-
vos decorrentes do aumento da oferta dos novos hotéis 
que entraram em operação em 2014 e 2015”, citou.

Segundo Kênio, com relação ao pagamento da mul-
ta, no âmbito legal, cabe ao construtor/incorporador o 
pagamento da mesma, diante do fato de que eles foram 
os principais benefi ciados com o ganho do aumento do 
coefi ciente de aproveitamento do terreno. Então, eles 
foram os únicos que assumiram o dever de construir e 
entregar o empreendimento em pleno funcionamento 
até o mês de março de 2014. “Há casos de construtora/
incorporadora que recebeu os valores dos comprado-
res, mas desviaram os recursos para outros negócios, o 
que consiste ilícito penal nos termos da Lei nº4.591/64. 
Havendo situação que pode vir a caracterizar inclusive 
o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Códi-
go Penal. Diante desse cenário que afrontou diversos 
dispositivos legais, caberia ao legislador municipal ser 
mais cauteloso no sentido de deixar mais clara a respon-
sabilidade da construtora, da incorporadora e dos dire-
tores que descumpriram a lei 9.921/10”.

Kênio cita que é importante que seja evitada uma 
nova polêmica sobre quem deverá arcar com a multa, e, 
para ele, cabe somente aos que lucraram, ou seja, cons-
trutora/incorporadora. “Lamentavelmente, diante do 
amadorismo dos compradores de unidades na planta, 
que dispensam assessoria jurídica adequada, veremos 
surgir novos confrontos entre os adquirentes e os em-
preendedores que farão de tudo para transferir os pre-

juízos para quem comprou as unidades. A intenção da 
Prefeitura ao lançar essa lei foi boa, diante da opor-
tunidade da Copa. Entretanto, faltou por parte do 
Poder Executivo, que elaborou a lei nº 9.952/10, o 
devido acompanhamento e assessoria técnica dos 
especialistas que poderiam ter contribuído para 
criar uma norma que limitasse o número de em-
preendimentos. Com isto, evitaria o caos que ve-
mos no setor. Infelizmente, o “achismo” é comum 
no Poder Público, o que resulta em leis falhas, que 
criam novos problemas ao invés de soluções”. 

O advogado fi naliza afi rmando que é muito estranho 
que diante de tantas demandas que a Prefeitura de Belo 
Horizonte possui, um projeto de lei como esse tenha 
sido aprovado de maneira tão rápida. “Diante do enor-
me volume fi nanceiro envolvido é normal que ocorram 
pressões para que seja aprovado o desconto na multa. 
Cabe a quem tem interesse lutar em defesa deles, sendo 
que todos sabem que os construtores são profi ssionais e 
habilidosos ao buscarem benefícios que lhes interessam. 
Quanto a nova lei municipal entendo que essa deveria 
ser realmente viabilizada, todavia faltou o empenho de 
representantes dos adquirentes das unidades no senti-
do de inserir na mesma artigos que lhes protegesse”.

Maarten Van Sluys – “Não haverá construtores, 
incorporadores e menos ainda investidores interessados nesse 

negócio e por isso, não haverá adesão a lei em questão”
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O que diz o poder público
A reportagem da Revista Hotéis entrou em contato 

com a Prefeitura de Belo Horizonte e com o Codemig 
– Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(órgão responsável pelo Expominas), para questionar 
sobre o assunto e sobre possíveis caminhos para que a 
hotelaria da capital mineira possa sair da crise.

Com relação a sanção da Lei 10.911, a Prefeitu-
ra acredita que está oferecendo formas de incenti-
vo ao desenvolvimento econômico do município. 
Em nota divulgada, o órgão afi rmou que: “A Lei 
9.952/2010 estabeleceu critérios claros e objetivos 
para os investidores obterem o benefício de po-
tencial construtivo adicional. Aos agentes econô-
micos cabe realizar seus estudos de viabilidade e 
optar livremente pela adesão ao incentivo. Todos 
os investidores que livremente optaram por ob-
ter esse incentivo tinham conhecimento da multa a 
ser aplicada em caso de descumprimento de algum 
dos requisitos. A Lei 10.911/2016 oferece a possibi-
lidade de redução da multa”.

De acordo com a Prefeitura, o titular responsável pelo 

empreendimento junto à administração pública será o 
responsável pelo pagamento da multa. Com relação a 
uma possível bonifi cação aos hotéis que se desdobra-
ram para entrar em operação no prazo estipulado pela 
lei, a prefeitura afi rma que irá prevalecer o princípio 
da isonomia. “Nenhuma autoridade pública pode 
oferecer um benefício a alguns, em detrimento de 
outros. Os empreendimentos que fi caram prontos já 
receberam o benefício do potencial construtivo adi-
cional pela Lei nº 9.952/2010, que era a outorga de 
potencial construtivo adicional para a construção de 
estabelecimentos culturais, hospitalares e hoteleiros 
que atendessem a certos requisitos, entre eles, a con-
clusão da obra até 28 de fevereiro de 2014, a tempo de 
atender à demanda da Copa do Mundo”.

Com relação a fi scalização das obras dos hotéis com 
obras em atraso e paralisadas, a prefeitura afi rma que 
de acordo com a Smafi s — Secretaria Municipal Ad-
junta de Fiscalização, a fi scalização de obras inclui 
construções em andamento (novas ou modifi cações em 
edifi cações) e concluídas, autorizadas (licenciadas) 
e irregulares. A fi scalização irá observar se a obra 
possui alvará de construção; se a obra é desenvol-
vida de acordo com o projeto arquitetônico apro-
vado e a legislação vigente; se os cuidados com a 
segurança estão sendo tomados, por exemplo, uso 
de bandejas e telas protetoras; entre outros itens.

Com relação a construção do Centro de Convenções 
Municipal, na Avenida Cristiano Machado, prometida 
para o ano de 2013 e que ainda não foi viabilizada, o 
órgão afi rma que o projeto já foi discutido com inves-
tidores que solicitaram alterações para garantir a sua 
viabilidade. Segundo ela, assim que a Justiça conce-
der a propriedade do terreno para a Prefeitura (onde 
a posse já se encontra equacionada), a licitação poderá 
ser aberta. “Ocorre que, considerando aqui também o 
cenário positivo de desenvolvimento urbano e econô-
mico, investidores privados já apresentaram projetos 
para centros de convenções, como é o caso do Centro 
de Convenções vertical da Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG), na Avenida João Pinheiro. Este projeto 
encontra-se em tramitação na PBH, com obra iniciada”

O governo do estado de Minas Gerais, através do Co-
demig, afi rmou, apenas, que “em setembro de 2014, a 

Kênio Pereira – “Infelizmente, o ‘achismo’ é comum no 
Poder Público, o que resulta em leis falhas”
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tantes composta por três compradores assessorados por 
advogado, engenheiro e contador, que fi scalize a cons-
trutora. “Em geral, vemos que não há interesse 
em criar a comissão e que essa, quando existente, 
atua de forma amadora, sem qualquer assesso-
ria jurídica e técnica capaz de lhe dar suporte na 
fi scalização. Então, basta que os compradores se 
unam para fi scalizar e acionar judicialmente a constru-
tora que descumprir com o contrato”.

Segundo ele, a falta de respeito dos construtores em 
relação a não entrega dos empreendimentos na data 
prometida no contrato de promessa de compra e ven-
da, ocorre diante da falta de interesse dos compradores 
em entenderem como funciona a Lei nº 4.591/64 que os 
protege ao pagarem por um apartamento que ainda 
não existe. O advogado também alerta para o fato de 
muitos adquirentes estarem frustrados com as ope-
radoras hoteleiras. Segundo ele, muitos hotéis estão 
deixando de entregar o lucro prometido aos compra-
dores. “Existem casos da quota de condomínio ter 
que ser paga pelo investidor, já que as despesas com 
a manutenção e com os custos da operadora superam 
as receitas, as quais tendem a cair mais ainda com o de-
saquecimento da economia e com a entrada em funcio-
namento dos novos hotéis. É importante os investidores 
entenderem que são sócios do negócio”.

Promoção do destino
A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou através de nota 

que tem realizado diversas ações para fomentar o turismo 
da região através da Belotur — Secretaria de Turismo do 
Município. Segundo ela, o Edital de Subvenção a Eventos 
da Belotur apoia eventos de potencial turístico e vem co-
laborando não só com apoio financeiro às propostas do 
setor privado, mas também contribui para a profissiona-
lização delas. Em dezembro de 2013 foi criado o Grupo de 
Trabalho Especial de Eventos de BH – GTE-Eventos, que 
alinhou a iniciativa privada e o poder público para equa-
cionar questões que possam dificultar a captação e realiza-
ção de eventos na cidade, bem como busca construir os in-
dicadores do setor e as políticas de promoção do destino. 

Foi criado em dezembro de 2014, o GTE de Cap-
tação de Eventos, que além da Belotur, BH Con-
vention & Visitors Bureau, Associação Médica de 
Minas Gerais, Prominas, a academia, dentre ou-
tros, conta com os próprios hotéis como captado-
res para os seus espaços para eventos. 

gestão anterior do Governo de Minas Gerais publicou 
edital de licitação para concorrência pública, para con-
cessão administrativa destinada a operação e manuten-
ção do chamado Expominas II, próximo do Expominas. 
A licitação não atraiu interessados na ocasião”.

Perspectivas para o futuro
De acordo com a presidente da ABIG-MG, Patrícia 

Coutinho, a expectativa para a hotelaria de Belo Hori-
zonte é de que ocorra uma leve recuperação na taxa de 
ocupação com relação ao ano de 2015.  Segundo ela, isso 
ocorrerá por conta de um reajuste compensatório nas 
tarifas praticadas atualmente, aos custos de energia, in-
sumos e nos evidentes aumentos nas cargas tributárias. 
“Por isso, promover o reajuste da infl ação nas tarifas é 
necessário para se fazer frente à atual situação. O ob-
jetivo é de mantermos um mercado saudável, em que 
possamos continuar a gerar empregos, distribuir renda 
e promover a melhor experiência para nossos hóspedes. 
Entendemos que esqueletos de concreto espalhados 
pela cidade causam vários transtornos e inclusive a po-
lui visualmente. Mas com certeza, a hotelaria passará 
por momentos ainda mais complicados, diante da crise 
econômica que afeta todos e ainda mais o segmento que 
teve seus custos operacionais reajustados”.

Para a CEO da Vert Hotéis, Érica Drumond, apesar 
do cenário estar desfavorável para a hotelaria mineira, 
com os refl exos do momento político e econômico que o 
Brasil está passando, é importante que o setor se mante-
nha otimista. “Sabemos que do ponto de vista comercial 
talvez tenhamos que lidar com um cenário macro eco-
nômico desfavorável, mas temos que trabalhar para 
superar as conquistas obtidas e assim alcançar um 
taxa de ocupação e uma diária média aceitável”.

Erica afi rma que é importante que haja uma 
maior promoção do destino de Belo Horizonte, de 
maneira que isso refl ita num maior número de de-
sembarques em Confi ns. “O esperado é que a mul-
ta possa ser revertida para fomento do turismo em 
Belo Horizonte.  É importante lembrar que colocar 
as tarifas abaixo da realidade do mercado não fará 
com que o número de desembarque em Confi ns 
aumente, por isso temos que tornar o nosso destino 
mais atrativo e trabalhar de forma conjunta”. 

O advogado Kênio Pereira cita como uma possível 
solução para evitar que construtoras prejudiquem inves-
tidores, é com a criação de uma comissão de represen-
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Blue Tree inaugurou hotel 
design no Rio de Janeiro

O empreendimento está localizado 
em frente a praia do Recreio sendo 
um marco arquitetônico na Região
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A fachada do empreendimento é 

ondulada lembrando 

uma onda do mar
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A Blue Tree Hotels 
colocou em opera-
ção no último dia 1º 

de março seu primeiro hotel 
na cidade do Rio de Janei-
ro, o destino mais almejado 
por todas as redes, pois é a 
principal porta de entrada 
dos turistas estrangeiros que 
visitam o Brasil. E a locali-
zação não poderia ser mais 
privilegiada. O Blue Tree 
Premium Design Rio de 
Janeiro está localizado em 
frente ao mar, na Av. Lúcio 
Costa, principal via de aces-
so ao Recreio dos Bandei-
rantes, próximo a shoppings 
renomados como Village 
Mall e Rio Design Barra, as-
sim como o Rio Centro e a 
Arena HSBC que recebem 
os maiores eventos e shows 
da cidade. Com seu design 
moderno, o hotel é um mar-
co arquitetônico e leva gran-
des infl uências de ícones de 
arte, que foram referências 
para seu desenvolvimento. 
Com fachadas onduladas 
que seguem o formato das 
ondas do mar, explorando 
uma das fortes característi-
cas do Rio – as belas praias. 
O projeto assinado pelos ar-
quitetos Casé Lima e Gabriel 
Castro ganhou prêmio antes 
mesmo de ser inaugurado, 
sendo o grande vencedor da 
categoria Melhor Concep-
ção Arquitetônica do Prê-
mio Máster Imobiliário 2015 
concedido pela ADEMI/RJ 

Tons brancos predominam  

na  decoração de todo o hotel 
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— Associação de Dirigentes de Empresas do Merca-
do Imobiliário do Rio de Janeiro e agora concorre na 
Bienal Internacional de Veneza.  

A inspiração do projeto vem das obras do arquite-
to espanhol Gaudí e da iraquiana Zaha Hadid, mas 
principalmente do mar, incluindo elementos de clari-
dade, transparência e movimento das ondas.

A fachada é composta de vidro e concreto, e promete 
proporcionar ao hóspede a possibilidade de interação 
com a paisagem local em todos os seus ambientes. 

Esquema de cores
Quem fez o projeto de interiores foi o arquiteto 

Carlos Boeschenstein através de um design coeren-
te com as linhas sinuosas da arquitetura do prédio. 
Com o uso sempre de cores claras, predominante-
mente branca, e variações de tons de cinza, todos os 

ambientes do hotel têm esse esquema de cor que va-
loriza a paisagem da praia do Recreio. “Na área social 
do térreo, onde fi ca o lobby, lounge e o restaurante, 
itens com design contemporâneo de alta qualidade 
caracterizam melhor a intenção do nosso projeto. São 
luminárias italianas da Foscarini, algumas peças de 
mobiliário Vitra e tapetes desenhados especialmen-
te para esses ambientes. As paredes têm acabamen-
to cimentício cinza claro para contrastar com o piso 
em nano-glass branco. Cortinas em linho branco dão 
acabamento aos grandes painéis em vidro curvo da 
fachada”, destaca o Arqº Boeschenstein.

Nos andares das suítes, os corredores têm carpete 
em tons de cinza com padrão que sugerem as mesmas 
‘ondas’ da fachada. A iluminação sutil de sancas em led 
criam uma atmosfera sofi sticada nessas circulações. O 
terraço da cobertura tem layout com dois grandes loun-

Da piscina se tem uma vista panorâmica do Recreio dos Bandeirantes
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ges além das espreguiçadeiras e mesas do solarium, 
sendo todo o mobiliário branco e com design contem-
porâneo. O spa também na cobertura tem duas cabines 
de massagem, sauna à vapor e jacuzzi.

As obras foram executadas pela Construtora Cal-
per, utilizando uma estrutura em concreto armado, 
laje plana sem capitel, vedações em drywall no pavi-
mento tipo, alvenaria convencional nos demais pavi-
mentos e esquadrias acústicas.

A imponente edifi cação conta com 278 apartamen-
tos e suítes, incluindo uma opção presidencial. Os 
quartos, todos com piso em cerâmica fosca, têm mar-
cenaria com detalhes especiais de iluminação como 
as cabeceiras das camas e painéis de TV. A ilumina-
ção privilegia ainda o conforto dos hóspedes com lu-
minárias direcionadas e articuladas para leitura, de 
pequenos leds, mesmo conceito das usadas nas me-

sas de trabalho. A tecnologia de led foi usada em todo 
projeto de iluminação desenvolvido pela LIT Arqui-
tetura. Tanto externa como internamente a preocupa-
ção com o consumo de energia foi permanente. “Na 
nossa análise da arquitetura optamos por iluminar 
a fachada e o terraço de cada apartamento em uma 
única solução que não interferisse no desenho limpo 
das lajes que projetam estas curvas além dos caixilhos 
retos que delimitam as áreas internas dos quartos. A 
ideia era que tivéssemos somente um ponto, no piso 
dos terraços, posicionado de forma a não atrapalhar 
o hóspede, controlado por sistema dimerizável, que 
iluminasse indiretamente o teto, permitindo a leitura 
do desenho das curvas à noite e rebatendo esta luz 
para iluminação das varandas. Após diversas simu-
lações em cálculos luminotécnicos conseguimos o 
resultado desejado com projetores Lumini GeoEdge 

Os apartamentos são bem equipados e os tons claros na decoração aumentam a sensação de conforto dos hóspedes
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led line. A fachada acabou se tornando um elemento 
marcante na identidade noturna do hotel”, enfatiza a 
Arqª Cláudia Borges Shimabukuro.

Visão da praia
Nas suites de frente para a mar, os banheiros têm 

como divisória para o quarto, painéis piso-teto de vi-
dro com cristal líquido que ao ser acionado se torna 
fosco para dar privacidade ao banheiro em uso, ou 
possibilita a visão da praia quando transparente. A 
suite premium, unidade de maior área do hotel, hos-
peda até quatro pessoas já que se conecta de forma 
independente com outra unidade padrão do andar. 
Essa suíte tem mobiliário especial do designer bra-
sileiro Jader de Almeida e da italiana Vitra, dispon-
do de living, área de jantar e um bar. O quarto com 
cama king-size da marca Sealy tem varanda para o 
mar com duas espreguiçadeiras e mesa para café da 
manhã. No closet, além do armário, está a bancada e 
ainda uma banheira de design moderno.

Para agregar ainda mais conforto aos hóspedes ao 
dormir ou mesmo deitado na cama, foi implantado 
um colchão cama box executive Sealy, padrão ameri-
cano com dupla face que possui suporte fi rme e trata-
mento em tecido especial com tratamento anti ácaro 
e anti mofo. O enxoval de cama em tecido 250 fi os 
100% algodão com toque acetinado é da marca Al-
tenburg. A empresa forneceu ainda quatro modelos 
de travesseiros e seus protetores, manta plush, edre-

dons, duvets e as toalhas premium. Já o protetor de 
colchão em tecido impermeabilizado é da marca Tog-
nato, assim como as capas em lycra utilizadas para os 
pranchões da sala de eventos. Já as cortinas em linho 
e forro black-out foram fornecidas pela empresa A Ja-
nela Cortinas, assim como as almofadas decorativas, 
saias e peseiras das camas.

Conforto e comodidade
Para maximizar o conforto dos hóspedes, os 

apartamentos contam com internet wi-fi , Tv de 
led de última geração com uma variada opção de 
canais a cabo, ar condicionado, telefone, frigobar, 
cofre eletrônico da marca Super Safe e fechadura 
eletrônica acionada por cartão de aproximação (Sig-
nature RFID) da marca Vingcard. Além do design 
voltado para a moderna ambientação hoteleira e da 
tecnologia embargada, esta fechadura oferece mui-
tos outros benefícios, como: resistência mecânica e 
à corrosão devido a sólida estrutura e aos compo-
nentes em aço inoxidável; baixa manutenção, fácil 
operação e funcionalidade para o hóspede. A Ving-
card forneceu também os economizadores de ener-
gia Slim RFID que liga e desliga a energia elétrica 
no apartamento assim que for acionado o cartão.

A empresa ACM Marcenaria teve uma importan-
te participação neste empreendimento executando 
serviços como: Pilares em madeira, com rodapé em 
aço escovado no lobby e restaurante, porta em laca 
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O lobby bar é uma das opções gastronômicas do hotel
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O bar molhado na piscina é um bom local para tomar drinks e contemplar a paisagem local

branca com requadro de vidro no restaurante, 
que ainda ganhou um painel em ripas na ver-
tical que dá um toque a mais na iluminação. 
Na cozinha a ACM implantou uma porta bang 
bang, toda em laca branca, e um armário em 
madeira com pia em granito. Já nos pavimen-
tos tipos foram implantados shafts que seguem 
no corredor e teto e portas duplas em laca cin-
za nas salas de eventos que ficam no subsolo. 

A infraestrutura de lazer do hotel conta com 
piscina panorâmica de borda infinita, acade-
mia, spa com hidromassagem e duas salas de 
massagem. A área de eventos do hotel possui 
700m² e o espaço está preparado para receber 
eventos e reuniões com capacidade para até 
300 pessoas em auditório, com completa infra-
estrutura. O salão principal conta com luz na-
tural e uma parede viva com jardim vertical. 
O mobiliário da área de eventos conta com o 
padrão de qualidade da Tomberlin e inclui as 
cadeiras empilháveis,  mesas redondas e retan-
gulares e os carrinhos de transportes das me-
sas. Já os palcos são da marca Masterline. 

Na área gastronômica o hotel conta com um bar 

molhado na piscina, lobby bar e um restaurante 
bem moderno e equipado com produtos forneci-
dos pela Topema e Schipper & Thompson.                       

Dentre os diversos utensílios adquiridos pelo 
hotel, destacam-se as taças da linha Electra da 
empresa Italiana Bormioli Rocco, produzidas em 
Crystal glass, a linha confere pureza de brilho, 
sonoridade e translucidez ao serviço de vinhos 
com excelente custo benefício. As porcelanas da 
linha laguna, da conceituada empresa nacional 
Germer, inspiradas nas ondulações que se for-
mam nas águas calmas de uma lagoa, possuem 
um relevo delicado e marcante. Moldura certa 
para pratos mais elaborados. Os talheres da linha 
Unic da empresa alemã WMF, com peças de cor-
tes retos perfeitamente equilibrados, design mo-
derno e diferenciado e polimento de alto brilho.  
Entre os produtos para buffet, há o charme da 
linha couro, a sofi sticação das jarras WMF, a ele-
gância dos bules térmicos cromados e a varieda-
de em porcelanas para fi nger food, além da linha 
completa para bar e área externa, com produtos 
em policarbonato de alta qualidade e durabilida-
de, garantidos pela Schipper. 
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abre as portas em Amparo (SP) 

A cidade de Amparo, situada no interior de São Paulo, 
conta com um novo empreendimento hoteleiro. Trata-se 
do Prado Hotel, que oferecerá 42 apartamentos, sendo 35 
com camas Queen Size, seis apartamentos com duas ca-
mas de solteiro e uma suíte com sala de estar.

Todos os quartos contam com ar condicionado, 
ventilador de teto, ducha com aquecimento central, 
cama box, cofre digital, secador de cabelos, televiso-
res de 32 polegadas com acesso a TV Paga e frigobar. 
Dois dos apartamentos estão preparados para o aten-
dimento de hóspedes com necessidades especiais. 
Além disso, o Prado Hotel conta com área fitness, 
piscina equipada de hidromassagem na cobertura do 
hotel com vista para o Centro Histórico de Amparo e 
um bar com cardápio preparado para “happy hour”.

Um auditório com 160 lugares poderá ser utili-
zado para eventos corporativos, palestras e reuni-
ões. Para os eventos, ele pode ser montado com o 
formato tradicional, escolar, espinha de peixe e em 
U. O espaço conta com telão, flip chart, projetor, 
palco, púlpito e ar condicionado e sonorização.

Outro espaço para pequenas reuniões atende até oito 
pessoas com TV de 32 polegadas, flip chart, frigobar e 
cafeteira Nespresso. No Prado Hotel, o atendimento 
das noivas também pode ser feito com programação ex-
clusiva para o dia da noiva e pós-casamento.   

O empreendimento tem priorizado a contratação 
de pessoas de Amparo, fomentando a economia local 
e consequentemente beneficiando a geração de empre-
gos. A equipe passou por capacitações e treinamentos 
durante os dias que antecederam a inauguração.
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A imponente fachada é um marco e referência urbana na região

Esta é a nona unidade da rede 
Promenade no Rio de Janeiro e a 
localização é um dos diferenciais
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A rede de hotéis Promenade colocou em 
operação no último dia 15 de março na 
cidade do Rio de Janeiro, o Apart hotel 

Promenade Rio Stay. O empreendimento tem em sua 
localização um dos grandes diferenciais, pois está 
a 100 metros do Centro de Convenções Rio Centro, 
próximo à Cidade do Rock e a 5 minutos de carro do 
Parque Olímpico. Somado a isto, está a proximida-
de com o Barra Shopping, Village Mall, Shopping Via 
Parque, Cidade das Artes, Parque Bosque da Barra, Casas 

coloca em operação o 

Aparthotel 
Rio Stay

de show Citibank Hall e HSBC Arena, entre outros.
De acordo com Emir Penna, Diretor comercial e 

operacional da rede Promenade, este é o nono empre-
endimento da Rede na cidade do Rio de Janeiro. Deve-
rá agregar valor a marca Promenade proporcionando 
mais opções de escolhas de acordo com as necessidades 
dos hóspedes. “Estamos com uma expectativa de per-
formance muito boa deste empreendimento que deverá 
atender as necessidades de  empresas coorporativas da 
região, organizadores e participantes dos eventos do 
Rio Centro e público em geral para as Olimpíadas e do 
legado do Parque Olímpico. As tarifas do Promenade 
Rio Stay são fl utuantes de acordo com a demanda e 
ocupação do Hotel e trabalhamos com tarifas especiais 
para grupos. Para o soft opening devemos ter a nossa 
tarifa pública a partir de R$ 220,00”, assegura Penna.

O Aparthotel que teve a obra executada pela 
Construtora Dominus dispõe de quartos com me-
tragem que varia de 19 a 40 m2, com camas queen-
size ou twin, suítes com varanda e um moderno 
desing confortável e acolhedor que inclui: piso frio, 
mesa de trabalho, internet wireless cortesia, telefo-
ne com linha direta, cofre e fechadura eletrônica, 
ar condicionado split,  TV de LCD com uma varia-
da seleção de canais a cabo, frigobar e secador de 
cabelo no banheiro. Já na área de lazer, conta com 
piscina, fi tness Center e quadra de tênis.

Os apartamentos são bem equipados e alguns deles com vista 

privilegiada para o Centro de  Convenções Rio Centro
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O empreendimento foi projetado para 
o turista que costuma passar o dia todo 
fora e, quando chega ao hotel, quer 
encontrar acolhimento e bem estar 

A BHG – Brazil Hospitality Group  colo-
cou em operação no último  dia 23 de 
março, o primeiro hotel com a bandeira 

econômica Soft Inn do Rio de Janeiro. A moderna 
edificação foi erguida na Rua do Rezende, no bair-
ro da Lapa, no Rio de Janeiro, através de uma par-
ceria com a STX Incorporadora que possui mais de 
30 anos de experiência no mercado. A localização é 
um dos diferenciais do Soft Inn do Rio de Janeiro, 
pois está bem próximos aos arcos da Lapa, bares, 
casas noturnas, espaços de cultura, museus e a Ca-
tedral Metropolitana de São Sebastião. 

O empreendimento prático, confortável e mo-
derno, atenderá tanto ao público executivo como 
quem vem passear na Cidade Maravilhosa. São 
151 apartamentos, distribuídos em 12 andares, 
além de duas salas de reuniões. Os quartos pos-
suem cama queen ou de solteiro (single e twin), 
ar condicionado, isolamento acústico, estação de 
trabalho, TV de tela plana, cofre, frigobar e tele-
fone, além do wi-fi gratuito.

Acolhida e bem estar
O empreendimento foi projetado para o turis-

ta que costuma passar o dia todo fora e, quando 
chega ao hotel, quer encontrar acolhimento e bem 
estar. Isso explica a decisão de não oferecer insta-
lações pouco utilizadas, como academia e piscina, 
que acabam encarecendo a diária do hóspede. As 
prioridades são conforto e alimentação. 

Um dos diferenciais é a oferta gratuita de wi-fi e 

Lapa no Rio de Janeiro 
ganha primeiro hotel 
da bandeira Soft Inn

Os apartamentos do Soft Inn do Rio de Janeiro 

são bem aconchegantes

café da manhã – serviços geralmente cobrados por 
esse tipo de categoria hoteleira. A segurança do 
local será realizada por uma equipe especializada, 
que trabalhará 24 horas. “O Soft Inn Rio Lapa tem 
enorme potencial para fazer as pessoas se sentirem 
bem. É um empreendimento econômico, mas que 
surpreende pela praticidade, modernidade e bele-
za. O turista que visitar a Cidade Maravilhosa, seja 
a lazer ou negócios, irá encontrar no hotel conve-
niência e uma atmosfera de acolhimento”, explica 
Alexandre Solleiro, CEO da Rede BHG.

Alexandre Solleiro: “O Soft Inn Rio Lapa tem enorme 

potencial para fazer as pessoas se sentirem bem” 
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Dando prosseguimento ao seu plano de 
expansão de levar a hotelaria econômi-
ca padronizada para pontos estratégi-

cos de diversos destinos brasileiros, a rede Hotel 
10 acaba de colocar em operação sua 10ª unidade. 
A cidade escolhida foi Palmas, capital do Tocan-
tins, conhecida como a capital das oportunidades, 
a última cidade do Brasil planejada do século 20, 
com via obrigatória de acesso entre as regiões Nor-
te e Sul do País. Com isto, a rede com apenas 11 

abre 10ª unidade 
no Brasil

Moderna edificação é uma referência na paisagem local 

anos de atividades consolida ainda mais presença 
no Brasil, estando presente em seis estados, nas 
seguintes cidades: Aparecida de Goiânia (GO), 
Blumenau (SC), Curitiba (PR), Dourados (MS), 
Itajaí (SC), Joinville (SC), Ponta Grossa (PR), 
São Leopoldo (RS) e União da Vitória (PR). 
Para 2017, a expectativa é abrir uma nova uni-
dade em Lorena, no interior de São Paulo. 

A localização é um dos diferenciais do Hotel 10 
Palmas Tocantins, pois foi implantado na Avenida 
Teotônio Segurado, esquina com a Avenida LO 04, 
junto ao centro administrativo fi nanceiro da mais 
jovem capital do País. O empreendimento está a 
500 metros do palácio Araguaia, da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. Ainda mais próximo do Tribunal de 
Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Tri-
bunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça Fede-
ral, Delegacia da Receita Federal, Agência Regional 
dos Correios, entre outras autarquias públicas. So-
mado a isto, está o fato da proximidade de pontos 

Palmas, no Tocantins, é a cidade 
escolhida pela rede que completa 
11 anos de atividades
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turísticos, como a Praia da Graciosa, Praia do Caju, 
Lago de Palmas, Praça dos Girassóis, Taquaruçu, 
Parque Cezamar, feira do bosque, somente a 15 km 
do Aeroporto e 200 km do Parque do Jalapão.

 
Capital das oportunidades

E as oportunidades apresentadas por Palmas, vão 
além. No município estão indústrias de produtos mi-
nerais, de borracha e plástico, agroindústria e alimen-
tícia. Pela capital e entorno estão grandes projetos 
como a Ferrovia Norte Sul, hidrovia Araguaia-Tocan-
tins e a BR-153. “Palmas é propícia ao desenvolvimen-
to do turismo de negócios e eventos e ao ecoturismo. 
Nossos hotéis são implantados em cidades assim, 
com bons indicadores socioeconômicos, próximos a 
centros político-administrativos, aeroportos, portos, 
áreas de eventos, cidades industriais, universida-
des e entroncamentos rodoviários. Acreditamos no 
potencial do município e do Estado. Tanto que as 
expectativas são as melhores para nossa nova uni-
dade, mais uma franqueada”, garante o Diretor da 
Rede Hotel 10, Bruno Linzmeyer. 

Com projeto ecologicamente correto, o hotel conta 

com reutilização das águas das chuvas, aquecimento 
solar, utilização de aparelhos e equipamentos de redu-
zido impacto ambiental, com intensa política de susten-
tabilidade em todos os seus procedimentos. A moderna 
edifi cação possui 105 apartamentos, sendo 14 para por-
tadores de necessidades especiais. Todos os apartamen-
tos são bem modernos e funcionais e isto inclui: cofre, 
fechadura eletrônica e economizadores de energia da 
marca Onity, frigobar, TV de led de última geração da 
marca LG com uma variada opção de canais a cabo, 
ar condicionado Consul, piso frio em carpete da 
marca Beaulieu, enxoval de cama e banho das mar-
cas Döhler e Altenburg e janelas com tratamentos 
acústicos para maximizar o conforto dos hóspedes 
que ainda têm a sua disposição: cortesia no café da 
manhã, internet de alta velocidade, estacionamen-
to coberto para 70 veículos e espaço para os pets. 

Além de um restaurante bem montado, o empreendi-
mento apresenta também um espaço de conveniências 
onde os hóspedes podem adquirir uma variada opção 
de doces, balas, salgados, sucos e refrigerantes. Comple-
tando a infraestrutura, o Hotel 10 conta com dois audi-
tórios para eventos de até 100 pessoas cada um.  

Os apartamentos oferecem uma boa infraestrutura de conforto aos hóspedes 



36

Implantação Hoteleira

abril/2016

 O restaurante é bem montado  

Implantação Hoteleira

O lobby é interligado com o restaurante
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Celebration Resort Olímpia (SP) 
realiza evento Gourmet

De 18 a 20 de março, o Celebration Resort Olímpia, 
no interior de São Paulo, realizou o Celebration 
Gourmet, evento que ofereceu pratos refinados, com 
destaque para massas e risotos, e degustação de vi-
nhos e de cervejas especiais. Também houve sorteio 
de livros temáticos e atividade para as crianças, que 
participaram do MasterChef Gourmet Kid’s, organi-
zado pela equipe de recreação. 

O final de semana gastronômico começou com 
um jantar italiano, com massas e vinhos do Velho 
Mundo. No final da manhã do sábado, na área 
das piscinas, houve degustação e harmonização 
da cerveja Paulaner. Logo em seguida, foi servido 
um especial de risotos. À tarde, o hotel ofereceu 
degustação de caipirinha na área das piscinas, ao 
lado de onde as crianças participam do Master 
Chef Gourmet Kid’s. No início da noite, foi a vez 
de degustação de espumantes com harmonização 
com tapas. E, em seguida, jantar especial de risotos 
com degustação de vinhos do Novo Mundo e fes-
tival de sorvetes na sobremesa.

Quem desejou aprender sobre gastronomia, teve 
a possibilidade de assistir ao chef preparando risoto e 
explicando o processo, enquanto um sommelier indi-
cava o melhor vinho para harmonizar com o prato. 

Hotéis ibis promovem Festival de Massas 
Foi realizado durante todo o mês de março o 

Festival de Massas dos hotéis ibis, que ofereceu di-
versas opções de massa em mais de 70 unidades dos 
hotéis da marca pelo Brasil. O evento gastronômico 
já é tradição e chegou à sua 14ª edição neste ano.

O cardápio segue o conceito mundial dos res-
taurantes ibis kitchen, para proporcionar uma culi-
nária saborosa, simples e rápida. Com a consulto-
ria do Gerente de Alimentos & Bebidas da Família 
ibis, Lucas Demetrescu, diplomado na famosa es-
cola de culinária Le Cordon Bleu, o evento traz di-
ferentes tipos de massa, com molhos variados.

Entre eles, os tradicionais carbonara, caprese, 
all’arrabbiata e alho e óleo, além dos mais incre-
mentados molho branco com frango, parisiense 
e também uma versão com legumes grelhados. 
Alguns hotéis participantes ainda promoveram 
um show cooking, em que o cliente pode escolher 
os seus próprios ingredientes. 

Nas últimas edições do Festival, foram vendi-
dos mais de 45 mil pratos e 16 toneladas de massa. 
Os pratos do Festival de Massas ibis estão disponí-
veis no jantar em todas as unidades participantes, 
e também no almoço nas unidades sinalizadas. 

Caesar Park Ipanema (RJ) 
apresenta menu especial em 
celebração ao Goût de France 2016

Para acompanhar o evento Goût de France 
2016, que reuniu 1.600 chefs de cinco continentes 
para homenagear a culinária daquele país no mês 
de março, o Caesar Park Ipanema by Sofitel prepa-
rou um menu especial. No Brasil, 107 restaurantes 
participaram do evento, entre eles, o Restaurante 
Galani, situado no empreendimento carioca.

O Chef Willians Halles criou um cardápio que 
foi servido até o dia 27 de março, com pratos como 
a salada niçoise de salmão e o Robalo acompanha-
do de crepe de tapioca e banana da terra e infusão 
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de tucupi perfumado com manjericão. Os clientes 
escolheram entre o menu harmonizado com vi-
nhos ou sem a adição das bebidas alcóolicas.

De acordo com o chef Halles, a rede Sofitel é uma 
das principais incentivadoras da cultura e gastrono-
mia da França. “Para nós é uma grande oportunida-
de de mesclar técnicas de uma das maiores culinárias 
do mundo com ingredientes brasileiros com muita 
sofisticação e bom gosto”, destaca.

Confira o menu:
Aperitivo: Açaí Kir Royal 
Entrada: Salada Niçoise de Salmão ou Endivias 

caramelizadas com queijo de cabra harmonizado 
com Bordeaux Domaine Lafite Reserva Especial 
Sauvignon blanc / Sémillon 

Prato Principal: Robalo, crepe de tapioca e ba-
nana da terra e infusão de tucupi perfumado com 
manjericão harmonizado com Bourgogne Louis 
Latour Chardonnay ou Fraldinha, mijoté de man-
dioca com molho Béarnaise de chimarrão harmo-
nizado com Bourgogne Louis Latour Pinot Noir.

Especial Sabores da fazenda: tábua de queijos 

Sobremesa: ChocOrange (foto) - mousse de 
chocolate 70% coeur de laranja harmonizado com 
Champagne Veuve Cliquot Brut

Bahia Othon Palace realizou 
Festival de Risotos

O restaurante Porto das Nações, do hotel Bahia 
Othon Palace, localizado em Salvador (BA), reali-
zou entre os dias 18 a 20 e 25 a 28 de março, um 
Festival de Risotos comandado pelo chef Marcos 
Brito. Os hóspedes e clientes puderam provar di-
versos sabores desse prato, dentre eles: Risoto de 
Frutos do Mar com Açafrão, Risoto de Camarão 
com Rúculas, Risoto Negro com Calamares, Risoto 
de Salmão com Mascarpone e Risoto Vegetariano 
com Espinafre. Os clientes tiveram como brinde 
um couvert italiano com sabores como berinjela, 
tomate e cebola grelhada com pão italiano, harmo-
nizados com vinhos tintos e brancos.

Restaurante Skylab participou do 
jantar “Goût de France”

O Restaurante Skylab, pertencente ao hotel Rio 
Othon Palace, localizado no Rio de Janeiro (RJ), 
participou no mês de março da segunda edição do 
jantar mundial “Goût de France”. O evento tem 
o foco prestigiar a gastronomia francesa e reúne 
mais 1.600 chefs no mundo todo. O Chef Yves 
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Poirey, responsável pelo Skylab fez sua estreia no 
evento com um cardápio especial.

O menu foi composto pela entrada: Crème 
Brûlée de Foie Gras e Toast Melba de Pão de Mel; 
os clientes puderam escolher entre as opções de 
prato principal Filé de Badejo com Feijão Branco 
Ao Pesto, Chips de Chorizo ou Lombo de Vitela, 
Creme de Cogumelo Cepes, Pancake de Batata 
Baroa, Favas e Couve de Bruxelas. Logo depois do 
prato principal foi servido Bombom de Queijo Brie, 
Folhas de Rúcula, Vinagre Balsâmico. Como so-
bremesa, as opções foram Baba ao Rum, Chantilly 
de Castanhas portuguesas e Terrine de Laranjas e 
Morangos, Coulis de Ibiscus.

Para Poirey, “Esse jantar proporcionou uma 
experiência cultural inesquecível aos hóspedes e 
clientes, além de ter oferecido aos amantes da gas-
tronomia francesa a chance de desfrutar de delicio-
sas criações. Estou muito feliz por ter participado 
dessa edição do evento”, afirmou.

Casa Grande Hotel Resort & Spa 
lança Royal Dining Experience

O empreendimento localizado na praia da 
Enseada, no Guraujá, criou para os hóspedes aprecia-
dores da boa gastronomia, o Royal Dining Experience. 
Esta ação proporcionará a degustação dos diferen-
tes tipos gastronômicos de seus restaurantes Thai, 
Atlântico Frutos do Mar e Bistrô Saint Malo. A experi-
ência passa pela cozinha tailandesa do Restaurante 
Thai, que oferece pratos tradicionais da região do 
antigo Sião, pelos sabores do mar do Restaurante 
Atlântico, que possui um amplo e variado cardápio 

com pratos à base de frutos do mar como lagos-
tins, bacalhau, polvo e camarões e pela culinária 
tradicional francesa do Bistrô Saint Malo. 

No Menu Royal  Din ing  Experience de 
cada restaurante,  há três opções de pratos 
de entrada,  oito opções de pratos princi-
pais  e  três opções de pratos de sobreme-
sas.  O hóspede pode escolher o que me-
lhor lhe agrada e combinar uma entrada, 
um prato principal  e  uma sobremesa que 
lhe for mais interessante. 

O Royal Dining Experience também possibili-
ta a degustação da alta gastronomia nos finais de 
semana, incluindo café da manhã e jantar. 

Grand Hyatt São Paulo 
reuniu grandes chefes da 
gastronomia mundial

O empreendimento categoria luxo na capital 
paulista recebeu nos dias 12 e 13 de abril, a primei-
ra edição do Grand Table de la Collection, evento 
que reuniu grandes chefs da gastronomia mundial. 
Os eventos são abertos ao público e com lugares 
limitados. Na estreia, quem esteve à frente dos jan-
tares foi o chef francês Arnaud Faye, com duas es-
trelas Michelin e responsável pela cozinha do hotel 
“L’Auberge du Jeu de Paume”, localizada na cidade 
de Chantilly. Chef Faye comandou o jantar ao lado 
do Chef Executivo Thierry Buffeteau, no restauran-
te francês do Grand Hyatt São Paulo, Eau. Durante 
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os dois dias de eventos, o restaurante esteve aberto, 
exclusivamente, ao público dos jantares. 

O Grand Table de la Collection é uma ação do 
Grand Hyatt São Paulo em parceria com a CH 
Events, responsável por promover encontros gas-

tronômicos que privilegiam a culinária de renoma-
dos chefs comprometidos com a transparência, o 
gosto e o respeito pelo produto.  A iniciativa foi 
pensada para promover o encontro entre dois 
grandes nomes da gastronomia e compartilhar 
suas experiências na criação de pratos exclusivos, 
elaborados com produtos sustentáveis, obtidos de 
pequenos produtores para incentivar o crescimen-
to da comunidade local. Ambos apostam em uma 
culinária sustentável para o futuro da gastronomia 
e prezam pelo uso consciente dos alimentos.

Arnaud Faye, que está à frente do restaurante 
do hotel L’Auberge du Jeu de Paume, localizado 
em Domaine de Chantily, assinou como chef con-
vidado, um menu junto com Thierry Buffeteau, 
que atua na rede Hyatt há mais de 20 anos e já 
trabalhou em restaurantes estrelados na Espanha, 
Emirados Árabes, Suíça e Oman. O jantar foi reali-
zado em sete tempos com harmonização especial de 
vinhos. E no menu, os destaques foram: a carne de 
cordeiro de Priscila e Augusto Quirós; vieiras pro-
duzidas com sustentabilidade ambiental na Guará 
Vermelho Fazendas Marinhas, em Picinguaba; e o 
café orgânico da Fazenda Ambiental Fortaleza. 

O Ecologic Ville Resort & Spa by 
Vivence, realiza evento de culinária

O empreendimento localizado em Caldas 
Novas (GO) realizará de 21 a 24 de abril, o Festival 
Gastronômico e Cultural de Minas Gerais, onde os 
hóspedes e clientes poderão se integrar com a culi-
nária mineira, folclore e shows musicais. O resort 
dispõe de outras atrações em sua infraestrutura de 
lazer como o complexo aquático de piscinas ter-
mais, ofurôs, jacuzzi, área fitness, trilha ecológica, 
parque infantil, labirinto, brinquedoteca, restau-
rantes temáticos, como francês e japonês, além da 
inesquecível equipe de recreação.
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Turismo de eventos movimentou mais 
de R$ 450 milhões em Curitiba (PR)

O setor do turismo de eventos movimentou mais 
de R$ 450 milhões na capital paranaense em 2015. É 
o que revelou o CCVB – Curitiba, Região e Litoral 
Convention Bureau, onde, apesar de todo país estar 
em um período econômico instável, a cidade sediou 
mais de 200 eventos técnicos e científicos. De acordo 
com a entidade, mais de 198 mil turistas passaram 
pela cidade em congressos, feiras e encontros de ne-
gócios ao longo do último ano.

A potência do segmento MICE (Meetings, 
Incentive, Conferences and Exhibitions) represen-
ta 4,32% do PIB nacional e gera R$209,2 bilhões e 
média de 7,5 milhões de empregos diretos, indire-
tos e terceirizados no Brasil. A região sul concentra 
15% do mercado deste tipo de evento.

Para o presidente do CCVB, Adonai Aires de 
Arruda Filho, a crescente procura pela capital pa-

ranaense para a realização de eventos se dá pela 
reunião de diversos fatores como: localização ge-
ográfica e proximidade com grandes centros, rede 
hoteleira consolidada, centros de eventos moder-
nos, aeroporto internacional considerado o melhor 
do país,  profissionais capacitados, cena gastronô-
mica versátil e de alta qualidade, estrutura urbana 
adequada, limpeza, organização, segurança, etc. 
“Vivemos na melhor cidade de grande porte do 
Brasil e que reúne todas as condições para even-
tos de diversos perfis. O CCVB busca mostrar isso 
para o país e apoiar os empresários locais para o 
aumento do fluxo turístico”, afirmou.

A entidade estima que a capital paranaense 
receba uma média de 200 eventos nesse ano de 
2016. Com base nisso,  as estimativas indicam 
a movimentação de mais de 260 mil partici-
pantes, cerca de 100 mil turistas e geração de 
receita acima dos  R$ 160 milhões.

Michel Willian
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ANTT extingue limite de 
quilometragem para viagens 
em vans e micro-ônibus

A ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres publicou recentemente uma nova reso-
lução a qual irá beneficiar pequenos transporta-
dores turísticos que utilizam vans e micro-ônibus 
para viagens interestaduais. A principal mudança 
é o fim da limitação de 540 km para o percurso, 
incluindo ida e volta – medida considerada uma 
conquista por representantes do setor.

De acordo com Aparecida Bezerra, diretora do 
Departamento de Formalização e Qualificação do 
Ministério do Turismo, “A medida deve impul-
sionar o fretamento de vans e micro-ônibus para 
viagens turísticas em benefício tanto dos peque-
nos empresários quando dos viajantes. Todos 
saem ganhando”, afirmou.

A intenção de viajar de ônibus cresceu pelo 
quinto ano consecutivo de acordo com a Sondagem 
do Consumidor, levantamento mensal feito pela 
pasta. De acordo com os números revelados pela 
pesquisa, a intenção de utilizar esse meio de trans-
porte para viajar atingiu 14,1%, um recorde para o 
mês de fevereiro desde 2011. Em comparação com 
o valor registrado em 2011, houve um crescimento 
de 56,6%. O levantamento apontou que para 7,9% 
dos entrevistados as próximas viagens deverão ser 
feitas em meios de transportes alternativos como 
vans, micro-ônibus e moto. O número mais do que 

dobrou em relação ao mesmo período do ano an-
terior quando foi registrado 2,6%. Os veículos de-
vem ser cadastrados no Cadastur, do Ministério 
do Turismo. A resolução também permite que 
transportadoras com capital social inferior a R$ 120 
mil possam prestar o serviço de transporte turís-
tico interestadual, ficando obrigadas a contratar o 
seguro garantia. Este era um pleito dos pequenos 
transportadores que não conseguiam comprovar 
o capital social, exigido anteriormente, aceito após 
negociações entre a categoria e a ANTT. 

Bruno Omori é o novo Secretário 
executivo do Conselho Estadual de 
Turismo do estado de São Paulo

O Conselho Estadual de Turismo do Estado 
de São Paulo elegeu  o Presidente da ABIH-SP 
— Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Estado de São Paulo, Bruno Hideo Omori 
(Foto), como  Secretário Executivo do Conselho 
Estadual de Turismo de São Paulo. A eleição 
teve 70% dos votos validos dos Conselheiros das 
Entidades do Trade Turístico e das Secretarias 
do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo Omori, o objetivo principal é “Criar si-
nergias estratégicas entre o Trade Turístico e todas 
as pastas do Governo para fortalecer e desenvolver 
o Turismo do Estado de São Paulo”. 

A plataforma apresentada para ser desenvolvida 
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com apoio do Secretário de Turismo do Estado de São 
Paulo, Deputado Roberto de Lucena, são as seguintes:
1. Apoiar os projetos, gestão e ações da Secretaria 
de Estado de Turismo de São Paulo;
2. Fortalecer o Conselho Estadual de Turismo de 
SP, com participação nos principais eventos do tra-
de turístico do Estado de SP e Brasil;
3. Criação de Câmaras Temáticas do Conselho: 
(Cidades Metropolitanas, Turismo de Lazer, 
MICE, Hospedagem, Gastronomia, Acessibilidade 
e Inclusão Social, Estâncias e Interesse Turístico, 
Sustentabilidade, Marketing e Divulgação do 
Turismo Paulista, entre outros);
4. Realização de reuniões do Conselho 
Estadual de Turismo pelo menos 30% por 
ano, no Interior de São Paulo;
5. Auxiliar a SETUR-SP a formatar o inventário de 
turismo e observatório de turismo;
6. Auxiliar a SETUR-SP a implantar um Plano 
Estratégico de Turismo no Estado de São Paulo 
para os próximos 20 anos;
7. Interação de projetos e comunicação com outras 
pastas como esporte, meio ambiente, transporte, 
cultura entre outras;
8. Interação e apoio nos projetos da SETUR-SP;
9. Apresentar para todos os municípios e pas-
tas do Governo o “Turismo como Fator de 
Desenvolvimento Econômico e Social.

Instituto Jogo Legal se posiciona sobre 
regulamentação dos Cassinos no Brasil

Em audiência pública da Comissão Especial 
do Marco Regulatório dos Jogos de Azar no 
Brasil, o Presidente do Instituto Brasileiro Jogo 
Legal, Magno José Santos de Sousa, apresentou 
dados que mostram o prejuízo que o Brasil sofre 
pela ilegalidade dos jogos.

Segundo ele, mensalmente 200 mil brasileiros 
saem do país para jogar em cassinos de todo o 
mundo. Só para Las Vegas, vão cerca de 150 mil por 
ano e 70% dos apostadores nos cassinos Uruguaios 
são brasileiros. Para Sousa, o Brasil está exportan-
do jogadores, consumo, dividendos e divisas, que 
poderiam permanecer aqui caso os cassinos fossem 
legalizados. “A falta de um marco regulatório na 
área de jogos leva os brasileiros a apostarem nos 
cassinos da América do Sul, principalmente no 
Uruguai, Argentina e Paraguai. Agentes creden-
ciados por cassinos do Mercosul levam jogadores 
brasileiros para se hospedarem nos hotéis-cassinos 
destes países”, apontou Sousa.

Segundo estimativas do Governo Federal, só 
em impostos, o Brasil arrecadaria cerca de R$17 
bilhões por ano. Valor que, conforme o deputado 
Herculano Passos (PSD-SP), está deixando de en-
trar nos cofres brasileiros há muito tempo. “São 
R$17 bilhões ao ano, multiplicado por 70 anos de 
proibição dos jogos, isso significa que já perdemos 
R$1,2 trilhão. Isso corresponderia a 40 anos de co-
brança da CPMF”, lamentou o parlamentar, que é 
membro da Comissão Especial.

A legislação proibitiva, no entanto, não alterou 
o cenário de ilegalidade do jogo no Brasil, que mo-
vimenta anualmente em apostas clandestinas mais 
de R$ 18,9 bilhões. “Isso significa que, o jogo ilegal 
movimenta quase o dobro que os R$ 12.1 bilhões 
dos jogos oficiais, se somados os R$ 11,4 bilhões 
das loterias da Caixa Econômica Federal, R$ 400 
milhões das Loterias Estaduais e R$ 300 milhões do 
turfe, sem nenhuma contrapartida destes recursos 
para o Estado e para a sociedade”, explicou Sousa. 

Tanto a Câmara dos Deputados quanto o 
Senado Federal analisam projetos que visam a 
legalização dos jogos de azar. No Senado a tra-
mitação já está mais avançada e a matéria pode 
ser enviada para análise na Câmara ainda este 
mês. “Quem não está do lado da legalização, 
está do lado da ilegalidade. Não podemos mais 
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aceitar isso e este Congresso precisa decidir ur-
gente esta questão”, defendeu Herculano. 

Entre os 156 países que compõem a Organização 
Mundial do Turismo, 71,16% tem o jogo legalizado, 
dos que proíbem a atividade, 75% são islâmicos. 
Entre os do G20, 93% têm os jogos legalizados em 
seus territórios, os 6,97%, que não permitem cor-
respondem a três países: Brasil, Arábia Saudita e 
Indonésia, sendo que os dois últimos são islâmicos. 
Já entre os 193 países-membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 75,52% têm o jogo legaliza-
do, sendo que o Brasil está entre os 24,48% que não 
legalizaram esta atividade.

Alatur JTB lança 
operadora de turismo

A Alatur JTB lançou no mês de março a ope-
radora de turismo 55destinos, a qual irá pro-
porcionar um novo conceito na elaboração de 
viagens para seus clientes. Dentre os destinos 
que farão parte do portfólio da operadora es-
tarão Brasil, Caribe, Estados Unidos, Canadá e 
América do Sul. A expectativa da empresa será 
ampliar as opções de programações turísticas 
para a Europa, Ásia, África e Oceania no futuro 
próximo, além de disponibilizar um sistema de 
reservas para agentes de viagens cadastrados 
que facilitará sobremaneira o processamento 
da venda dos produtos ofertados.

A 55 Destinos já estabeleceu parcerias com 
as principais companhias aéreas, redes hotelei-
ras, órgãos oficiais de turismo de vários paí-
ses e com uma grande base de provedores de 
serviços nacionais e internacionais. De acordo 
com o CEO da Alatur JTB, Eduardo Kina, “A 
abertura de uma operadora de turismo com as 
características da 55destinos é uma decisão as-
sertiva e alinhada com a estratégia de cresci-
mento orgânico da Alatur JTB no Brasil”.

O deputado federal Herculano Passos defendendo 
em plenário a legalização dos jogos 

A ilha de St. Martin é um dos 55 destinos que a Alatur JTB vai operar
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regulamentar a atividade no território contribuirá para 
impedir a evasão de divisas. Sabemos que a proibição 
não impede, de forma alguma, que o brasileiro mante-
nha a prática de jogar. Só que ao invés de realizar essas 
atividades em estabelecimentos legais dentro do país, o 
que ajuda na arrecadação de impostos para a indústria 
nacional, ele o faz ilegalmente por meio de atividades 
clandestinas, como o “jogo do bicho” ou as casas de bin-
go clandestinas”, disparou. Segundo ele, além dos jogos 
promovidos pelo Governo Federal, estima-se que 8,7 
milhões de brasileiros participam livremente de sites de 
apostas com sedes fora do País. Ainda, se não há cas-
sinos no País, ele viaja para qualquer país do Exterior, 
com exceção às nações islâmicas e Cuba, e ajuda a movi-
mentar a indústria desses locais, de acordo com Pollak.

Estudo apresenta desempenho 
do turismo nacional em 2015

Com uma procura 24% maior no ano passado em 
relação a 2014, o turismo nacional deverá ser um dos 
segmentos que mais vai crescer em 2016, considerando 
o destaque no verão de 2015. O estudo é da Central de 
Dados Decolar.com, que mostra o desempenho do seg-
mento no último ano e as tendências para 2016. 

Além do crescimento do turismo nacional que 
perdurou durante todo o ano de 2015, os dados re-
fletem também o comportamento dos usuários, que 
não colocaram a “viagem” na lista de cortes no ano, 
apenas elegeram novos top destinos como São Paulo 
e Rio de Janeiro no Brasil e deixaram de ir para Miami 
para visitar Santiago, no Chile. Entretanto, Orlando, 
nos EUA, continuou liderando o ranking de viagens 
internacionais no ano passado. 

A alta do dólar incentivou o brasileiro a rever seu ro-
teiro, tipo de hospedagem, o período e duração, mas não 
derrubou os planos de viajar. No ano passado, no Brasil, 
70% do número de reservas foram em hotéis nacionais, 
um aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2014. 

Quando compara-se por segmentos (Voo, 
Pacote, Hotel, Tickets, Cruzeiro e Aluguel de 
carros), os que mais cresceram (R$) em relação a 
2014 foram Voos, Pacotes e Tickets. Outro reflexo 
da instabilidade econômica e da alta do dólar foi 
o aumento de turistas latinos, principalmente ar-
gentinos e chilenos, viajando para o Brasil em ja-
neiro de 2016. Os Top 5 destinos que foram mais 
procurados por latinos em 2015 são Rio de Janeiro, 
Florianópolis, Salvador, Búzios e Natal.

Guarujá Convention Bureau apoia a 
regulamentação dos Cassinos no Brasil

O Presidente do GCVB – Guarujá Convention & 
Visitors Bureau, João Carlos Pollak engrossou o coro dos 
executivos que apoiam a regulamentação dos jogos de 
azar no País. Em texto divulgado no blog do também ge-
rente hoteleiro, ele menciona a volta da pauta na Câmara 
dos Deputados e do debate promovido pela Comissão 
que analisa o assunto. Além disso, ele cita que atualmen-
te, tramitam na Casa mais de dez propostas sobre o tema, 
sendo o Projeto de Lei 442/91, que descriminaliza o “jogo 
do bicho” o mais antigo deles em discussão. 

Segundo ele, com o cenário de desemprego crescente, 
a legalização da atividade terá como principal impacto a 
criação de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento 
do turismo, que impacta mais de 50 setores da economia 
do País. “Sentimos que cada vez esse assunto ganha mais 
força política e adesão da sociedade civil e acreditamos que 
a adoção de tal prática, de forma legalizada, será benéfica 
para o turismo e para o País”, declara na carta.

Pollak diz ainda que esta é uma importante medida 
para o enfrentamento da crise econômica. Além disso, 
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FBHA promove 3º Encontro de 
Concierges e Recepcionistas em São 
Lourenço (MG)

A FBHA — Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação em parceria com a Les 
Clefs d’Or - Associação Brasileira de Concierges 
estará promovendo no próximo dia 29 de abril, 
o 3º Encontro de Concierges e Recepcionistas – 
Edição Circuito das Águas, no Hotel Brasil, em 
São Lourenço. A Revista Hotéis é novamente a 
Midia Oficial deste evento que conta com o apoio 
do SIGAH — Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de São Lourenço, Sindicato 
de Hospedagem e Alimentação de Caxambu, 
dos Conventions Bureaux de São Lourenço e de 
Caxambu e do Circuito Turístico das Águas.

O evento tem como objetivo a estruturação de 
uma metodologia de trabalho em rede para uma 
adequada e competente recepção aos turistas inter-
nacionais e nacionais. O foco é organizar e aumen-
tar a eficiência nos processos de atendimento ao 
turista, conhecendo suas necessidades básicas, um 
pouco de sua cultura, oferecendo atrativos confor-
me seu perfil turístico e interesse na visita a Minas 
Gerais e especialmente no Circuito das Águas.

Vert Hotéis capacita colaboradores 
de vendas em Recife (PE)

Com o objetivo de compartilhar as diretrizes e 
estratégias da empresa, os colaboradores da equipe 
de vendas da Vert Hotéis do Nordeste participaram, 
nos dias 25 e 26 de fevereiro, do Encontro Regional 
de Vendas, realizado em Recife (PE). Este ano, a 
empresa terá um crescimento expressivo, saltando 
de 10 para 23 empreendimentos administrados até 
dezembro. Além da conversão do e.suítes Vila do 

Mar, em julho de 2015, a Vert Hotéis amplia sua 
atuação no Nordeste com a inauguração, em abril, 
do primeiro hotel da marca Ramada na região, per-
tencente ao Wyndham Hotel Group, com a abertu-
ra do Ramada Hotel e Suítes Recife Boa Viagem.

No encontro também foram apresentadas es-
tratégias que visam contribuir para o plano de de-
senvolvimento da Vert Hotéis. Segundo o diretor 
de Vendas e Marketing, Bruno Guimarães, a Vert 
Hotéis quer presentear a cidade de Recife com um 
hotel que visa conforto e bem-estar, seja a negó-
cios ou lazer. “Nossos empreendimentos possuem 
diferenciais competitivos e será por meio de uma 
equipe de alta performance que enfrentaremos os 
grandes desafios diante deste cenário econômico 
incerto. Estamos falando de eficiência operacional 
e de inteligência e governança corporativa para po-
dermos alcançar nossos objetivos e uma rentabili-
dade acima da média”, destacou.

Durante dois dias, os colaboradores partici-
param de palestras e workshop com os temas 
marketing, distribuição, vendas, além do pla-
nejamento de futuras aberturas. Para a geren-
te geral do Ramada Hotel e Suítes Recife Boa 
Viagem, Joselma Albuquerque, o alinhamento 
da comunicação no processo de vendas e o tra-
balho de equipe serão  fundamentais para for-
talecer a atuação da Vert Hotéis no Nordeste. 
“É por meio do conhecimento aqui comparti-
lhado que iremos tomar decisões acertadas, 
direcionando com coerência nossos esforços e 
recursos, para surpreendermos com resulta-
dos de alto desempenho e acima do projetado. 
Estamos otimistas e animados”, disse Joselma.
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Costa Brasilis (BA) é o novo 
associado da ABR – Resorts Brasil 

A ABR – Associação Brasileira de Resorts aca-
ba de anunciar seu 50º associado: o Costa Brasilis 
Resorts. Inaugurado em 2002, o estabelecimento é 
administrado pelo Grupo Samadhi Hotels e conta 
com Joaquim Rodrigues como diretor operacional 
e Márcia Bitencourt como diretora comercial.

O Costa Brasilis está localizado à beira mar no 
vilarejo de Santo André, na cidade histórica de 
Santa Cruz Cabrália (BA), em uma área de 50 mil 
m² de preservação ambiental e 13 km de praias pa-
radisíacas. O resort, construído em estilo colonial 
português, dispõe de 122 unidades habitacionais.

Com essa recente entrada, a Bahia ganha 
mais um associado, sendo, agora, 13 o número 
de resorts representados pela ABR no Estado. 
“O empreendimento está adequando os serviços 
ao padrão do produto, especificamente na área 
de alimentos e bebidas, com a abertura de um 
novo restaurante, ampliando as opções de lazer, 
além de implementar processos de capacitação 
dos colaboradores, visando propiciar um atendi-
mento de alto nível”, declara Joaquim Rodrigues, 
o novo diretor geral do Grupo Samadhi Hotels 
que na foto aparece ao lado de Luigi Rotunno, 
Presidente da ABR – Resorts Brasil.

Equipotel 2016 terá hotel 
modelo 100% sustentável

A 54ª edição da feira Equipotel São Paulo, 
que acontece de 19 a 22 de setembro de 2016, no 
São Paulo Expo (antigo Centro de Exposições 
Imigrantes) na zona Sul da capital paulista, terá 
novamente um Hotel Modelo como no ano passa-
do. A proposta deste ano é mostrar um hotel 100% 
sustentável do processo de construção até descarte 
de materiais. O espaço terá uma estrutura comple-
ta com lobby, recepção, apartamentos, spa, acade-
mia, entre outras dependências funcionais.

Entre as soluções sustentáveis que serão apre-
sentadas estarão materiais como tinta, revesti-
mento, piso, sistemas de reciclagem, entre outros 
processos construtivos, com baixíssimo impacto 
ambiental e alto nível de reaproveitamento de ma-
teriais e recursos.  No espaço de 350 m², os visitan-
tes poderão conhecer todos os ambientes de um 
hotel ambientalmente correto que, dentre muitos 
benefícios para o empreendimento e para os hós-
pedes, possui baixo consumo de energia, funciona 
com reaproveitamento de água, e promove trans-
formação do lixo orgânico.

Salinas do Maragogi (AL) é 
eleito o segundo melhor hotel 
para famílias do mundo

Localizado na Costa dos Corais, em Alagoas, o 
Salinas do Maragogi All Inclusive Resort conquis-
tou mais um prêmio do TripAdvisor: o Travelers’ 
Choice Hotéis para Famílias, onde ficou na segun-
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da colocação mundial, perdendo apenas para o 
Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, situado 
em Ortisei, na Itália. O empreendimento também 
ocupa o primeiro lugar no ranking do Brasil e da 
América Latina, baseado em milhões de avaliações 
e opiniões de viajantes de todo o mundo.

Os ganhadores do prêmio foram determinados a 
partir de um algoritmo que leva em conta a quantida-
de e a qualidade das avaliações feitas por viajantes no 
TripAdvisor reunidas ao longo de um período de 12 
meses, com ênfase nos comentários sinalizados como 
estadias familiares. “Nós temos muito cuidado para 
que o nosso ambiente seja uma extensão da casa das 
pessoas, com conforto e segurança. Então esse prê-
mio, que é atribuído pelos hóspedes, nos traz uma 
satisfação muito grande e nos indica que estamos no 
caminho certo”, comemora Ricardo Almeida, gerente 
geral do Salinas do Maragogi.

Em novembro do ano passado, o Salinas do 
Maragogi já tinha sido eleito o resort All Inclusive 
mais bem avaliado do continente sul-americano no 
Travellers’ Choice 2015 Resorts All-Inclusive da 
América do Sul. Na premiação, também promo-
vida pelo TripAdvisor, o resort se destacou ainda 
por ser o oitavo resort com tudo incluso mais bem 
avaliado do mundo, sendo o único representante 
brasileiro em uma lista com 25 empreendimentos. 

Outro empreendimento do grupo, o Salinas de 
Maceió Beach Resort também marca presença no 
Top 5 do prêmio Travelers’ Choice - Hotéis para 
Famílias. O resort localizado na Praia de Ipioca, em 
Alagoas, foi eleito o 5º hotel para família mais bem 
avaliado do País e o 8º na América Latina.

Crescem reservas on line no 
novo site da Bristol Hotéis 

Depois de tornar seu portal online mais interati-
vo, a rede Bristol Hotéis & Resorts passou por uma 
adaptação que permite o acesso em diversas plata-
formas e telas, como smartphones, tablets e smart 
TVs. Com isso, a rede registrou crescimento signi-
ficativo nas reservas virtuais.

Considerando apenas os dados do mês de janei-
ro, o número de reservas pela rede cresceu 408% 
em comparação com o mesmo período de 2015. “A 
premissa é de que o site novo tenha sido o gran-
de atrativo, por trazer mais informações e também 
apresentar grande conteúdo visual, o que facilita 

a tomada de decisão do usuário”, explica Gustavo 
Orsi, coordenador de Marketing que esteve à fren-
te do projeto do novo site.

Orsi também atribui esse movimento, que pratica-
mente quadruplicou as vendas, ao motor de reservas 
(que é de fácil utilização e sem muita burocracia), às 
campanhas realizadas nas mídias online e a cada uma 
das alterações realizadas no site, incluindo a adapta-
ção a dispositivos móveis e o trabalho de SEO, que 
ajuda a promover uma busca mais assertiva.

De acordo com o monitoramento realizado pela 
rede, entre os dias 20 de dezembro de 2015 e 16 de 
fevereiro de 2016, 75% dos usuários que visitam a 
página são novos. Além disso, a Bristol também 
identificou que os acessos provenientes de plata-
formas móveis já correspondem a quase 40% do 
total de visitas que o site recebe, o que justifica a 
preocupação da rede em se modernizar e atender à 
todos, por meio de diversos meios.

Quanto aos próximos meses, a expectativa é de 
que o novo site continue contribuindo com o aumen-
to de vendas online, tornando o serviço mais habitual 
entre o público dos hotéis Bristol. “A meta para este 
ano é de que possamos, ao menos, triplicar as vendas 
em relação ao ano de 2015”, revela Orsi, que já prevê 
a necessidade de futuras melhorias, devido às cons-
tantes mudanças de comportamento do público.

Club Med Itaparica é eleito 
o hotel com maior segurança 
alimentar na América do Sul

No último mês de março, a Cristal International 
Standards, uma das empresas Check Safety First, ele-
geu os melhores hotéis do ano de 2015 em relação a 
segurança alimentar. O Club Med Itaparica foi eleito 
o melhor do Brasil e da América do Sul, no módulo 
FoodCheck. No Brasil, a empresa certificou três ho-
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téis com o módulo FoodCheck, módulo de higiene e 
segurança alimentar: Club Med Itaparica, Club Med 
Trancoso e Iberostar Praia do Forte. O trabalho destes 
hotéis é reconhecido internacionalmente e agora pas-
sam a fazer parte do hall dos hotéis seguros.

A Cristal International Standards está no Brasil 
desde 2013 e através das suas auditorias e técnicas de 
avaliação, tem auxiliado os hotéis a trabalharem de 
forma segura, tanto na manipulação de alimentos, no 
manejo da água para evitar a doença do Legionário, 
como em outros módulos de consultoria.

As auditorias acontecem de forma inesperada e, 
no caso do FoodCheck, são avaliados 255 pontos 
nas áreas de Alimentos e Bebidas do hotel. Para 
além de avaliar estes pontos, os auditores da Cristal 
International Standards, utilizam equipamentos 
que atestam em 15 segundos a higienização da su-
perfície e equipamento de trabalhos  utilizados na 
manipulação de alimentos, ou seja, é possível ve-
rificar na hora se o procedimento de higienização 
está correto e ainda recomendar ações corretivas, 
se necessário.

Ao todo, a Cristal International Standards traba-
lha com 16 módulos de consultoria e cada um é di-
recionado para uma área dentro do hotel. Mais de 
1.500 hotéis pelo mundo já passaram pela auditoria 
da Cristal e diversos hotéis já foram certificados. 
Os hotéis certificados são divulgados na página 
www.checksafetyfirst.com e assim o cliente pode 
escolher um hotel seguro para a sua viagem.

Hotel Internacional Gravatal (SC) 
lança programa de fidelidade

O Hotel Internacional Gravatal, em Santa 
Catarina, acaba de anunciar a criação de seu Cartão 
de Fidelidade, programa que dará acesso a vários be-
nefícios no complexo localizado na estância hidromi-
neral Termas de Gravatal, em Santa Catarina.

A implantação do Programa de Fidelidade faz 
parte do planejamento estratégico e comercial do 
hotel que em 2016 pretende dar continuidade na 
conquista de novos hóspedes com perfis diferen-
tes, em especial famílias da região Sudeste, notada-
mente de São Paulo, cidade que passou a ter voos 
diretos para Jaguaruna, bem próximo do hotel.

Karina Zappelini, Gerente Comercial do hotel 
(foto) explica que dentre outros benefícios, “o associa-
do poderá trocar seus pontos por diárias em qualquer 

época do ano, bebidas, terapias no SPA entre outros”. 
Os benefícios, segundo ela, começam a ser utilizados 
a partir deste mês e, após o cadastramento no site do 
Hotel, podem ser consultados a partir de login e se-
nha ou mesmo por telefone ou e-mail.

De acordo com o número de noites (diárias) ou 
pontos, o status do associado evolui para ter ain-
da mais serviços e atenção diferenciada. No caso 
da troca por diárias, o cliente só precisará informar 
seu cadastro e sua pontuação para concretizar a 
estada. A gerente acrescenta que com a implanta-
ção do sistema, o Hotel Internacional Gravatal dá 
mais um passo para obter as conquistas das metas 
de crescimento para 2016, cuja previsão é chegar à 
17% até o final deste ano.

W’Inn Hotels firma parceria com 
Check-In NetHotel

A W’Inn Hotels formalizou recentemente uma 
parceria com a Check-In NetHotel, onde aderiu 
ao sistema de gerenciamento hoteleiro Net Hotel 
Alpha. A associação foi realizada entre o Diretor 
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de Operações e Desenvolvimento da W´Inn Hotels, 
Tharles Balen, e o Diretor Executivo da empresa de 
software, Fábio Adriano, na filial de Curitiba (PR). 

Fábio afirma que a ideia “é trabalhar o sof-
tware a quatro mãos e já estamos desenvolven-
do a versão em espanhol visando a expansão 
W´Inn Hotels na América Central”. Para o 
Diretor da rede hoteleira, este início de 2016 
é muito importante para a empresa que está 
crescendo e expandindo seu portfólio. 

FOHB realiza palestra sobre 
Retrofit de LED em Hotéis 

O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil, em parceria com a ReneSola, promoveu 
recentemente em São Paulo a palestra “Retrofit 
de LED em Hotéis – Gerando Caixa” no Hotel 
InterContinental. O evento apresentou aos associa-
dos como a adoção da tecnologia LED de ilumina-
ção ajuda a trazer grande economia nos custos com 
energia elétrica dos empreendimentos, tornando as 
instalações mais eficientes.

Com a participação de diversas redes hoteleiras 
associadas, o encontro abordou os tópicos como o 
uso de LED reduz o consumo de energia elétrica; em 
quanto tempo acontece o retorno do investimento 
na instalação da tecnologia LED; quais as melho-
res maneiras de financiar projetos de iluminação; 
normativa INMETRO de certificação de lâmpadas 
LED e Portfólio de produtos e aplicações.

Com as dúvidas sanadas, as redes podem 
optar por utilizar a tecnologia LED para alcan-
çar resultados mais eficientes e sustentáveis 
nos hotéis. “Esta palestra é muito importante 
para o FOHB porque integra o movimento de 
promoção de diversas ações de responsabilida-
de ambiental e benefício econômico dos asso-
ciados”, afirma Manuel Gama, Presidente do 
FOHB e Presidente da rede Travel Inn. 

A ReneSola é uma empresa de atuação global 
na área de soluções e tecnologias para energia sus-
tentável. Os executivos que ministraram a palestra 
foram: Alexandre Giovannetti, Gerente Comercial; 
Rodrigo Ricardi, Gerente de Marketing e Produtos; 
e Niwman Patricio, Gerente de Logística.

Promover o aumento da eficiência energética e o 
uso racional de energia elétrica, por meio de alter-
nativas sustentáveis e duradouras, são prioridades 

para a Renesola. “Estar em contato com o FOHB e 
as principais redes hoteleiras do Brasil nos traz a 
certeza de que estamos no caminho certo. Em um 
momento conturbado na economia do país, é im-
portante oferecer alternativas para redução de cus-
tos e opções de financiamentos com o objetivo de 
maximizar o retorno do investimento aos proprie-
tários e investidores”, pondera Rodrigo Ricardi, 
Gerente de Marketing da ReneSola.

Wish Resort Foz do Iguaçu (PR) 
recebeu 2ª etapa do campeonato 
brasileiro de Pôquer

O Wish Resort Golf & Convention, empreendi-
mento da GJP Hotels & Resorts em Foz do Iguaçu 
(PR), recebeu em março a 2ª etapa do Campeonato 
Brasileiro de Poker. O BSOP (Brazilian Series of 
Poker) é uma série de torneios esportivos realiza-
dos no Brasil desde 2006 com premiações que cos-
tumam ultrapassar R$1 milhão. 

Para sediar o evento, toda a programação do 
hotel foi alterada, oferecendo exclusividade aos 
convidados. Os horários eram diferenciados e os 
cardápios também foram ajustados para a ocasião, 
todos personalizados e direcionados ao estilo dos 
frequentadores. “O BSOP é um torneio mundial-
mente conhecido e nos coloca no circuito dos prin-
cipais hotéis a receber esse tipo de esporte. Nestes 
quase sete dias, vamos nos transformar em um 
hotel temático, incluindo serviço de bar e alimen-
tação no estilo tailor-made, horários diferenciados, 
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ou seja, atendimento exclusivo aos jogadores”, diz 
Bruno Ribeiro, gerente geral do Wish Golf Resort. 

Essa é a primeira vez, segundo a organização, 
que os apartamentos reservados foram comercia-
lizados um mês antes do início do torneio. “Como 
nosso hotel é estratégico para receber famílias, 
dada a variedade de atrações, o resort oferece a 
possibilidade dos competidores estenderem sua 
estada após a competição com os amigos e familia-
res, aproveitando também os cenários paradisíacos 
de Foz do Iguaçu”, completa Bruno.

Hotelaria assinou convênio para 
combater o mosquito da dengue, 
chikungunya e zika  

O CETUR — Conselho Empresarial de Turismo 
e Hospitalidade, da CNC — Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, promoveu no último dia 22 de março, 
na sede da CNC, em Brasília, a assinatura de um 
convênio para o combate ao Aedes aegypti (vetor 
de doenças como dengue, chikungunya e zika) 
com as principais entidades da hotelaria no País. 
“Esse convênio vai incentivar o engajamento 
do setor hoteleiro nas práticas de contenção do 
Aedes aegypti. A campanha nasceu de uma ini-
ciativa de sucesso do Departamento Nacional do 
Sesc, já implementada em mais de mil unidades 
do Sesc e do Senac, em todo o País”, afirmou o 
Presidente do Cetur, Alexandre Sampaio.

Sob o mote “Não deixe o mosquito bater pon-
to aqui”, a campanha será promovida pela ABIH 
— Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, 
pelo FOHB — Fórum de Operadores Hoteleiros do 

Paulo Negreiros

Da esquerda à direita da foto, Eraldo Alves, Secretário Executivo do Cetur/CNC; Munir José Calaça, 
Diretor de Relações Institucionais da ABR; Janaina Pochapski, Diretora de Saúde, Assistência e Lazer do 

Sesc Nacional; Alexandre Sampaio, Presidente da FNHRBS; Alberto Alves, Secretário Executivo do MTur; 
Manoel Linhares, Vice-presidente da ABIH Nacional e da FBHA e Manoel Gama, Presidente do FOHB



57

Mercado

abril/2016

Brasil, pela ABR — Associação Brasileira de Resorts 
e pela FNHRBS — Federação Nacional de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares e pretende alcançar 
toda a rede hoteleira nacional.

Segundo Janaina Pochapski, Diretora de Saúde, 
Assistência e Lazer do Sesc Nacional, a intenção da 
campanha é informar e mobilizar os funcioná-
rios dos estabelecimentos; realizar rotinas de 
inspeção para eliminar possíveis criadouros, 
além de promover a formação de agentes mul-
tiplicadores para o combate ao mosquito Aedes 
aegypti. “A campanha foca nos colaboradores 
dos meios de hospedagem e é uma campanha 
de comunicação e ação efetiva, por meio da mo-
bilização desses atores internos. Todo o material de 
divulgação pode ser alterado pelos hotéis para a 
inclusão de suas marcas”, esclarece Janaina.

Para Antonio Carlos Nardi, Secretário de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, é pre-
ciso aumentar a efetividade no controle do mosqui-
to e envolver todos os setores da sociedade, e em 
ano de Olimpíadas a participação do turismo ganha 
destaque. “O País está enfrentando um momento 
de suma importância e gravidade, e esse combate é 
de todos nós. O controle não será vencido de forma 
alguma somente pelo setor da Saúde. É preciso en-
volver estados, municípios e a sociedade”, afirmou 
o secretário durante o evento.

Cresce número de franquias 
de hotelaria e turismo

A Associação Brasileira de Franchising 
anunciou que o faturamento das franquias de 
hotelaria e turismo alcançou R$ 10,2 bilhões em 
2015, um crescimento de 9% em comparação a 
2014 – acima do índice geral do setor, que foi 
de 8,3%. Os dados apresentados pela empre-
sa revelaram que o setor registrou o terceiro 
maior aumento entre todos os pesquisados de-
pois de acessórios pessoais e calçados (12%) e 
negócios, serviços e outros varejos (10,2%).

Na visão de Henrique Eduardo Alves, ministro 
do Turismo, esses números apenas reforçam a im-
portância do turismo para a recuperação do cres-
cimento econômico do país. “O governo federal 
está empenhado em fazer do ano olímpico o ano 
do turismo. A partir de maio teremos o Tour da 
Tocha que dará visibilidade a mais de 300 destinos 

de todo o país. Além disso, a presidenta Dilma san-
cionou, em dezembro, a isenção de vistos a estran-
geiros durante a Olimpíada”.

Segundo Claudio Tieghi, diretor de inteligência 
de mercado da ABF, o crescimento das franquias 
de hotelaria e turismo está ligado principalmente 
a três fatores: a retomada das viagens de negócios 
após a Copa do Mundo, a alta do dólar frente ao 
real e a chegada de novos consumidores ao mer-
cado, especialmente da classe C. “Soma-se a esses 
três fatores a ação dos profissionais de turismo, que 
fazem o trabalho de intermediação da compra ao 
sugerir destinos, rotas e passeios mais adequados à 
demanda de cada cliente”,afirmou.

Os dados da ABF incluem franquias de agências 
de viagens, agências de intercâmbio, hotéis e pousa-
das. O levantamento mostra, ainda, que o número de 
unidades franqueadas no segmento cresceu 12%.

Cobrança do ECAD é debatida 
na Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Turismo

A cobrança de direitos autorais sobre a progra-
mação de televisores e rádios dentro dos quartos de 
hotéis imposta pelo ECAD – Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, foi tema de discussão 
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
criada para discutir o tema (PL 3968/97).

Na ocasião, o presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Turismo e membro da 
Comissão, o deputado federal Herculano Passos 
(PSD-SP), afirmou que que os quartos de hotéis são 
áreas privadas e, portanto, a cobrança não poderia 
incidir sobre elas. “Esse é também um entendimen-
to do STF, mas é preciso estabelecer essa regra de 
forma definitiva, por isso apresentei uma emenda 
à Medida Provisória 713/2016, que extingue a co-
brança”. A medida provisória está sendo analisada 
por uma Comissão Especial Mista que tem prazo 
até o dia 30 de abril (prorrogáveis por mais 60 dias, 
se for o caso) para ser aprovada.

De acordo com o doutor em direito autoral, 
Allan Rocha, que também participou da comis-
são, essa cobrança merece ser isenta para os hotéis. 
“Estando dentro de um quarto, eu não sou obriga-
do a informar o que eu estou ouvindo, então, fica 
impossível saber para quais autores devem ir os 
direitos autorais. Quer dizer que esse dinheiro será 
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arrecadado e irá para um bolo genérico de créditos 
não identificados e não há garantia do recebimen-
to pelos autores por essas obras executadas dentro 
dos quartos”, opinou o especialista.

Já na visão do desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo José Carlos Costa Netto, a 
cobrança nestas áreas é legítima. “O STJ entende 
que, por se tratar de uma atividade comercial que 
está utilizando obras autorais, tem que pagar estes 
direitos. As obras estão disponibilizadas para que 
o hóspede possa usar se quiser, então tem que ser 
cobrada”, contrapôs o jurista.

A relatora do projeto na Comissão Especial do 
Ecad, deputada Renata Abreu, afirmou que preten-
de apresentar seu parecer em abril. Nas audiências 
públicas estão sendo ouvidos artistas, associações, 
usuários e o próprio Ecad.

Marriott International apresenta 
novo site em português

Com foco nos viajantes brasileiros, a Marriott 
International está apresentando aos clientes o seu 
novo site totalmente em português. O portal é 
responsivo e traz aos usuários os mais de 4,4 mil 
hotéis da rede em 87 países e territórios. Por essa 
funcionalidade, a visualização do site pode ser oti-
mizada para qualquer tamanho de tela ou disposi-
tivo utilizado para a navegação.

Através do www.marriott.com.br o usuário 
poderá realizar de maneira simplificada a busca 
e reserva de hotéis, sempre de maneira interati-
va e descomplicada. Outra novidade que a rede 
apresentou são as vantagens para sócios Marriott 

Rewards, programa de fidelidade da rede Marriott. 
Os sócios podem acessar detalhes de suas contas 
e visualizar suas principais transações em tempo 
real, além de realizar novas reservas, acompanhar 
a pontuação e a atividade diária em sua conta e 
planejar novas estadas.

O novo site Marriott.com.br também permite 
reservar tarifas corporativas, inserindo o código no 
campo tarifas especiais no momento em que estiver 
buscando o hotel. Também possibilita que agências 
de viagens façam suas reservas inserindo o seu nú-
mero IATA ao final do processo de reservas.

De acordo com Diana Plazas, vice-presiden-
te de Brand, Marketing e Digital da Marriott 
International para Caribe e América Latina, “O 
mercado brasileiro é extremamente estratégico 
para a Marriott e o objetivo do novo site é facili-
tar ainda mais o contato do consumidor brasilei-
ro e das agências de viagem com a marca. Além 
disso, o usuário poderá fazer uma busca mais as-
sertiva pelos destinos e hotéis desejados, em uma 
plataforma responsiva e intuitiva”, frisou.

Mercure Goiânia adota 
ferramenta para monitorar 
satisfação do cliente em tempo real

O hotel Mercure Goiânia, localizado na capital 
de Goiás, lançou recentemente uma ferramenta que 
monitora online a satisfação dos hóspedes e clien-
tes em tempo real. Através dessa funcionalidade, o 
hotel avalia as opiniões emitidas via internet, por 
meio da plataforma Voice of The Guest (Vog), que 
por intermédio do gerenciamento feito de repu-
tação on-line consegue pesquisar a satisfação dos 
hóspedes em tempo real.

Na visão do gerente geral do empreendimento, 
Rodrigo Mangerotti, o resultado mais importante 

CLÁUDIO ARAÚJO
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dessa estratégia é a possibilidade de reverter todas 
as situações que causam insatisfação. “Respondo 
100% das pesquisas com nossos clientes. Acredito 
que desta forma fico mais próximo da experiência 
de nossos hóspedes e podemos corrigir rotas para 
atingir a satisfação e surpreendê-los. Nossa marca 
já é consolidada no mercado hoteleiro e entende 
que o bom atendimento é essencial para a imagem 
da instituição, assim como o feedback dos hóspe-
des é fundamental para mensurar os resultados 
dos esforços da equipe”, afirmou.

Hóspedes postam opiniões sobre os hotéis da 
AccorHotels a cada 15 segundos. O Vog permite a 
análise dos comentários dos clientes; resposta nas 
mídias sociais e nos sites de opinião; interação com 
o público por meio de pesquisas de satisfação; ava-
liação do desempenho em relação à concorrência 
e também compartilhamento dos comentários dos 
consumidores com as equipes.

Para a gerente de Qualidade da Accor Hotels 
América do Sul, Dulcemari Carvalho, é estraté-
gico investir em análise de reputação em tempo 
real. “Noventa e cinco por cento dos hóspedes 

RODOLFO ROENICK leem os comentários antes de efetuar uma reser-
va e isso permite que os consumidores estejam 
cada vez mais propensos a escolher um hotel 
com uma pontuação de comentários mais eleva-
da. Atualmente, preço, localização e comentário, 
nesta ordem, são os três principais fatores na es-
colha de um hotel”, afirma.

Olímpia já recebeu quase R$ 2 bi 
de investimentos no turismo

A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, 
por meio da Secretaria Municipal de Turismo de 
Olímpia, apresentou recentemente um levanta-
mento que revelou que o destino já recebeu qua-
se R$ 2 bilhões de investimentos em apenas qua-
tro empreendimentos hoteleiros, pertencentes ao 
Grupo Natos, Grupo GR, Grupo Ferrasa e Tuti 
Administração Hoteleria.

A cidade dispõe atualmente de 14.500 lei-
tos, onde os resorts são os grandes respon-
sáveis pelo crescimento de opções de hos-
pedagem. Do número total de leitos, esses 
empreendimentos contabilizam 5.008 leitos 
de hospedagem, mas a previsão é de que as 
quatro empresas, ao concluírem suas obras e 
projetos futuros, coloquem à disposição de 
turistas 23.658 leitos em meados de 2020.

O levantamento apresentado mostrou que 30% 
da população economicamente ativa de Olímpia 
atuam no turismo, cerca de 10% trabalha dire-
ta ou indiretamente nos empreendimentos de 
alto padrão, envolvendo diferentes setores. São 
mais de 5.700 empregos em resorts que estão 
em funcionamento ou ainda em construção.

Na visão do Secretário de Turismo da ci-
dade, Beto Puttini, “A Estância Turística de 
Olímpia pode ser considerada completa no 
que diz respeito à hospedagem. Temos opções 
que agradam prioridades de diferentes turis-
tas e todas com muita qualidade. Os dados dos 
grandes empreendimentos nos chamam a aten-
ção porque são empresas que investiram forte 
na cidade e juntas são grandes responsáveis 
pelo reconhecimento que temos nacionalmen-
te. Olímpia tem se tornando um grande polo de 
entretenimento, mas também de crescimento e 
empregabilidade e há ainda muitas possibili-
dades de novos negócios por aqui”, analisa.
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Mabu Thermas Grand Resort 
conquistou prêmio Travellers’ Choice

O Mabu Thermas Grand Resort (Foto acima), locali-
zado em Foz do Iguaçu, conquistou pela segunda vez o 
Traveller’s Choice 2016, concedida pelo TripAdvisor que 
reconheceu o empreendimento como um dos 25 melhores 
hotéis do Brasil para famílias. Os vencedores do prêmio são 
escolhidos com base em milhões de avaliações e opiniões 
feitas em um mesmo ano por viajantes no site de viagens.

No ano passado, o Mabu Thermas Grand Resort 
também foi incluído no “Hall da Fama” do TripAdvisor, 
por ter recebido o certificado de excelência por eles con-
cedido por cinco vezes consecutivas.

Hotel Bourbon  Londrina (PR) recebe Selo 
de Qualidade no Turismo

O Bourbon Londrina Business Hotel, localizado 
na cidade de Londrina (PR), foi contemplado com o 

Selo de Qualidade no Turismo do Paraná, título con-
cedido pelo Sebrae, que premia as melhores iniciati-
vas de hotelaria do estado. O selo foi criado com o 
objetivo de incentivar o aperfeiçoamento constante 
do turismo na região, reconhecendo empresas e enti-
dades que prestam serviços com excelência. 

O hotel foi a primeira unidade da Bourbon Hotéis & 
Resorts e faz parte da história de Londrina. Localizado 
em uma região privilegiada da cidade, próximo dos 
centros comerciais e financeiros, assim como dos princi-
pais cartões postais, como a Catedral, o Museu de Arte e 
o Lago Igapó, é uma referência para Londrina.

Belmond Copacabana Palace lança rótulo 
exclusivo de espumante

O restaurante Pérgula, do hotel 
Belmond Copacabana Palace, situa-
do na capital fluminense, foi contem-
plado recentemente com um rótulo 
exclusivo de espumante. O vinho é 
produzido na Serra Gaúcha e tem um 
selo homônimo do hotel, chegando 
nas versões Brut  e Brut Rosé. O lan-
çamento oficial do espumante ocorreu 
durante o almoço de Páscoa, prepara-
do pelo chef Filipe Rizzato.

O menu contou com uma seleção de 
pratos principais, como o bacalhau, e acom-
panhamentos quentes; uma ‘Mesa Grega’, 
com Lulas e a típica Mussaka - carne de 
carneiro, berinjelas e tomate; e uma estação 
apenas com opções orgânicas, como o Purê 
de baroa trufado e Camarão no gergelim. 
Já da ‘Churrasqueira’ saem os grelhados: 
picanha, cavaquinha ou salmão. As opções 
de sobremesa foram ovos de chocolate bel-
ga com temáticas variadas, além das opções 
de bolos, bombons, entre outras sugestões.

Pousada Quatro Estações de Pinhal 
amplia capacidade de hospedagem

A Pousada Quatro Estações do Pinhal, localizada 
no município de Santo Antônio do Pinhal (SP), am-
pliou sua capacidade de hospedagem após arrendar 
a pousada vizinha, Ville Sans Souci. Com isso, o esta-
belecimento aumentou em 50% a capacidade de hos-
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pedagem, que anteriormente operava com 10 chalés 
e agora passa a operar com 15.

De acordo com Adriano Barbosa, proprietário e ad-
ministrador da pousada, “A partir do dia 4 de abril, a 
Ville Sans Souci deixa de funcionar com este nome e 
será integrada a Quatro Estações de Pinhal. Os novos 
cinco chalés entraram para o nosso escopo na categoria 
Chalés Suíte. Decidimos arrendar a pousada visita por 
conta do aumento na demanda de hospedagem, sobre-
tudo nos finais de semana”, afirmou.

Entre os desafios, explica Barbosa, está unificar a iden-
tidade visual das duas pousadas, integrando os dois am-
bientes em um só, e “embora não seja bem um desafio, 
mas sim um compromisso, vamos direcionar os nossos 
esforços para dar continuidade na qualidade dos nossos 
serviços, garantindo o atendimento personalizado caracte-
rístico da Quatro Estações de Pinhal”, conclui.

Nadai Confort Hotel investe 
no serviço pet friendly

O Nadai Confort Hotel, empreendimento localizado 
em Foz do Iguaçu (PR), acaba de aderir ao serviço de pet 
friendly, passando a aceitar animais de estimação na hos-
pedagem de seus clientes. De acordo com a gerente comer-
cial do hotel, Luiza Andrade, existe muita diferença entre 
aceitar animais de estimação e ser um hotel pet friendly. 
“A começar pela infraestrutura com oferta de tapetes hi-
giênicos, lixeiras exclusivas, recolhimento de fezes e água 
fresca, O hóspede também recebe um kit com caminha e 

potes para alimentação e petiscos para o animal, já que ele 
mesmo irá alimentar seu pet. Pensamos em todos os deta-
lhes antes de implantar nosso serviço”, afirma.

A recomendação do hotel é que o hóspede informe que 
levará seu animal de estimação, já que existem restrições 
em relação ao tamanho do mesmo e, como no caso dos 
hóspedes, é necessário fazer a reserva do bichinho.

Segundo Luiza, é ideal que o hóspede realize um 
check list dos itens que devem conter no momento da 
hospedagem do bichano. “O serviço pet friendly do 
Nadai recomenda que você faça um check list para não 
deixar de levar nada imprescindível, tais como brinque-
dos, ração específica, “caminha”, medicamentos, etc. 
Não esqueça também que viajar com o pet requer uma 
bagagem adequada. É necessário que seu animal esteja 
com todas as vacinas em dia e os atestados de vacinação 
precisam ser apresentados no hotel”, finalizou.
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Zii Hotel adquire telas de brasileiro 
para decorar suas suítes

A doispontozero Hotéis, detentora e ad-
ministradora das marcas Arco Hotel e Zii 
Hotéis, acaba de adquirir obras do pin-
tor tocantinense Geciel Tavares.  As telas 
(Foto acima), influenciadas pela estética 
cubista, serão  co locadas  nas  su í tes  do  Zi i 
Hote l .  Segundo Ju l io  Gavinho ,  Dire tor -
Pres idente  da  doispontozero  Hoté is ,  a 
aquis i ção  é  de  ex t rema importânc ia  para 
manter  e  va lor izar  a inda  mais  a  f i loso-
f ia  do  grupo,  que  defende  o  ob je t ivo  de 
‘ cons t ru i r  uma nova  geração  de  hoté i s 
para  uma nova  geração  de  bras i le i ros ’ .

Nascido em Miracema, Tocantins, Graciel 
Tavares já era pintor aos 15 anos, e achava 
que faltava aquilo que lhe é de mais precio-
so - a luz e a sombra na sua maior intensi-
dade. Foi então onde começou a usar cores 
fortes e alegres descobrindo assim seu es-
tilo. Influenciado pela estética cubista, tem 
Picasso como um grande inspiração. Foi 
professor no Museu de Artes e Ciências na 
cidade de Aparecida Do Rio Negro – TO. Seu 
trabalho se destacou no mercado regional, 
nacional, com várias obras no exterior (EUA, 
França, Espanha, Itália e outros países).

Bourbon Atibaia (SP) inaugura 
Manacá Wet Pool Bar

Os hóspedes do Bourbon Atibaia Convention 
& Spa Resort já podem desfrutar do consumo de 
cervejas, coquetéis e soft drinks, na piscina orna-
mental, sem precisar sair da água. O resort inaugu-
rou o Manacá Wet Pool Bar à beira da piscina - em 
formato de “S” –, que atende aos clientes em dois 
balcões de atendimento: um, do lado de dentro, aos 
que estão na água, e outro, do lado de fora. 

O bar serve cinco opções de cerveja, mais de 
uma dezena de coquetéis, entre os quais desta-
cam-se Bloody Mary, Caipirinha e Piña Colada, 
e soft drinks, como água de coco, água mineral, 
isotônicos, refrigerantes e sucos de frutas. O 
Manacá Wet Pool Bar soma-se ao Manacá Pool 
Bar e às outras nove opções gastronômicas do re-
sort: Buganville Bar & Grill, Cave Bistrô, Espaço 
Gourmet, Food Court, Gelateria, Kibô Sushi 
Lobby Bar, Lobby Bar Pedra Grande, Ristorante 
Dom Gaetano Pasta & Pizza e Varanda.

Hotel Ritta Höppner (RS) reabre com 
espaço para cerimônias

Após um breve período para adequações, o 
Hotel Ritta Höppner, de Gramado (RS) reabriu no 
início de março com uma novidade. Os hóspedes e 
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clientes interessados em eventos passam a contar 
com a Capela dos Anjos para a realização de ceri-
mônias ecumênicas de casamentos, bodas, batiza-
dos, aniversários e renovações de votos. 

Com capacidade para receber cerca de 100 pes-
soas, ela foi inspirada nas fachadas de uma igre-
ja da Suíça e o seu interior segue a decoração rica 
em detalhes, de uma igreja localizada em Cortina 
d’Ampezzo, na Itália. Os bancos, genuflexórios e 
adereços do altar foram esculpidos à mão e estofa-
dos com veludo alemão. 

Por ser ecumênica, a Capela recebeu telas que 
retratam Anjos e o Espírito Santo, criadas pela ar-
tista plástica Patrízia Trovati Hering. Ela também 
foi autora das pinturas do acesso ao sino, que bate 
em “Lá”, bem como das molduras em gesso e das 
pinturas das janelas. “Tudo o que pensamos foi 
trazer para nossos hóspedes e clientes um espaço 
decorado com a doçura angelical, para momen-
tos mais introspectivos. O sino, neste contexto, é 
de fundamental importância, pois simboliza o de-

sejo de boa sorte para as celebrações que aqui se-
rão realizadas”, comenta a diretora do Hotel Ritta 
Höppner, Jussara Höppner. 

Ela comenta ainda que a construção da Capela 
era um sonho da família, agora realizado e com-
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partilhado com todos os hóspedes do hotel. Nas 
festas de Final de Ano, foi realizada a inauguração 
do espaço na presença de todos, com um delicioso 
coquetel e troca de presentes de Natal, comandada 
pelo Papai Noel e personagens do Mini Mundo.

Após reforma, Fera Palace Hotel em 
Salvador (BA) voltará a operar este ano 

Famoso por hospedar celebridades de 
Hollywood, governantes e autoridades do mun-
do todo, o Fera Palace Hotel (Foto abaixo)volta-
rá a operar este ano após reforma. O tradicional 
hotel, instalado na Rua Chile - a primeira Rua do 

Brasil, no Centro Histórico de Salvador, foi ad-
quirido pela Fera Investimentos, grupo coman-
dando pelo empreendedor Antonio Mazzafera.

O edifício, construído em 1934, estava fecha-
do há mais de dez anos e, agora, passa por refor-
ma geral, assinada pelo arquiteto dinamarquês 
Adam Kurdahl. A restauração contempla a du-
plicação das 56 sapatas na fundação do prédio, o 
reforço dos 659 pilares, trabalho realizado indi-
vidualmente para recuperar toda a estrutura do 
edifício e suportar uma nova piscina na cober-
tura, com vista para a Baía de Todos os Santos, 
além da restauração de 434 janelas de madeira.

O Palace tem 10 andares com 81 quartos sen-
do 69 apartamentos e 12 suítes. O restaurante 
“O Adamastor” no térreo, terá capacidade para 
120 pessoas e o nome é uma homenagem à 
loja de artigos masculinos mais sofisticada 
dos tempos áureos da Rua Chile, de mesmo 
nome de seu proprietário Adamastor, pai do 
cineasta Glauber Rocha. O hotel contará com 
um Lobby Bar, aberto o dia todo para café, 
drinks e lanches e com o “Fera Lounge”, loca-
lizado na cobertura do hotel com vista para o 
Forte São Marcelo, Mercado Modelo, Ilha de 
Itaparica e Península de Itapagipe. 

Para receber eventos, o hotel terá o antigo sa-
lão do Cassino reformado para Salão de Festas 
com capacidade para 250 pessoas, além de cinco 
salas multiuso para eventos sociais e corpora-
tivos. Antonio Mazzafera, ex-Diretor do Savoy 
Group de Londres, escolheu a capital baiana 
para sua estreia como empreendedor no Brasil. 
“Fui apresentado ao Palace em 2011 em uma 
de minhas visitas à Bahia e fiquei apaixonado 
pelo edifício, apesar do entorno muito degra-
dado. Iniciei o processo de reunir investidores 
que acreditam no potencial de recuperação do 
Centro Histórico que constitui em adquirir o 
hotel, reformá-lo e transformá-lo novamente 
em um hotel de luxo, posição que ocupou por 
muitas décadas”, diz Mazzafera.

Rede Windsor Hotéis inaugura 
Centro de Eventos na Barra da Tijuca

A rede Windsor Hotéis inaugurou no úl-
timo mês de março, na capital fluminense o 
Windsor Conventions & Expo Center. O centro 
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dústria e comércio, em especial para o setor 
automotivo. O centro de eventos conta com 
moderna infraestrutura de internet e intranet, 
telas retráteis nos salões, business center, tra-
dução simultânea, sinalização eletrônica em to-
das as áreas, segurança 24 horas e muito mais.

O espaço possui uma área de exposição para 
eventos, convenções e para grandes plenárias 
de 3.400 m2, com um pé direito de 5.80 metros 
de altura com um vão livre sem colunas. A ga-
ragem do centro de eventos oferece 400 vagas 
para carros divididas entre o 2º e o 3º subsolo, 
com acesso para transporte de materiais.

Sheraton SP WTC utilizou 
obras de artista plástica 
em sua decoração

Até o último dia 31 de março, quem pas-
sou pelas áreas do hotel Sheraton São Paulo 
WTC, localizado na zona sul da capital pau-
lista, pôde ver de perto esculturas da artista 
plástica Shirley Cipullo como itens de deco-
ração nas áreas do empreendimento. As es-
culturas foram colocadas no lugar das tradi-
cionais flores de decoração.

A arte de Shirley foi a primeira de muitas 
outras que devem passar pelo hotel nos pró-

de eventos, localizado na Barra da Tijuca, está 
funcionando em soft opening, e recebeu a 39ª 
edição da FIRJA – tradicional feira do mercado 
de joias e relógios. O local conta com uma área 
total de 12 mil m², 22 salões multiuso e capaci-
dade para receber até sete mil pessoas.

O local será o Comitê Olímpico Internacional 
durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e fará 
parte do Complexo Barra que reúne ainda três 
hotéis com a funcionalidade do conceito “on-
stop-shop”, que permite aos clientes em um 
único contato ter à disposição uma estrutura 
completa de hospedagem, gastronomia, área 
de eventos, estacionamento e segurança.

O Windsor Conventions & Expo Center tem 
a intenção de gerar negócios e movimentar o 
mercado com os grandes congressos, conven-
ções e feiras para todos os segmentos da in-
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ximos meses. De acordo com a administração 
do Sheraton SP, a ideia é transformar as áreas 
de circulação do hotel em espaços de obser-
vação e reflexão das artes. A artista já par-
ticipou do Salon des Artistes Independants 
no Grand Palais em Paris (2009), Salons 2009 
da Societe des Beaux-Arts, no Carroussel 
do Louvre, Salle Le Nôtre, Paris (2009); 
III Exposição Nacional Artistas Plásticos, 
Memorial da América Latina (2006); Open art 
Code London, Oxo Gallery, Oxo Tower Warf, 
South Bank, Londres (2010); “Ressonâncias 
“Galeria Spazio Surreale,(2010): Open art Code 
Mônaco-Auditorium Rainier III-Monaco-Grupo 
Gemlucart (2010) e na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (2010).

Shirley deposita suas energias e percorre a tra-
jetória do artista. Por fim, madeiras, mármores, 
bronze e resina compõem uma arte que, segundo 
ela, tem vida própria. “A única coisa que tenho cer-
teza é dos sentimentos que ali depositei e daquilo 
que quis transmitir”, explica Cipullo.

Cana Brava All Inclusive 
Resort tem nova Baby Copa

O Cana Brava All Inclusive Resort, empreendi-
mento localizado em Ilheus (BA), inaugurou sua nova 
Baby Copa, local voltado para atender às necessidades 
de pais e bebês hospedados no resort. O espaço foi re-
decorado e conta com novo mobiliário. O local conta 
com a estrutura de uma cozinha (micro-ondas, fogão, 
frigobar e liquidificador), utensílios e ingredientes para 
o preparo de papinhas, sucos e vitaminas naturais e pa-
pinhas congeladas com cardápio variado, além de ca-
deiras para alimentação e acessórios para esterilização.

A Baby Copa está localizada em frente ao restau-
rante principal e a poucos metros do Clubinho do Sol 
– espaço destinado a bebês e crianças até doze anos 
com brinquedos e atividades monitoradas. Todas as 
papinhas especiais foram elaboradas pela equipe de 
nutricionistas do resort, sem temperos ou aditivos, 
disponíveis semanalmente de acordo com cardápio 
e com validade de 30 dias. A utilização de toda a in-
fraestrutura e dos produtos disponíveis na Baby Copa é 
livre e sem custo adicional aos hóspedes.
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AccorHotels mantém ritmo 
acelerado de expansão

A rede hoteleira francesa acaba de anunciar 
a chegada da rede ibis em mais duas cidades do 
interior paulista: Assis e Mogi Mirim. Em Assis, 
o ibis atuará no modelo de franquia, onde soma 
R$ 21 milhões de investimento por meio de par-
ceiros do Grupo e com operação conduzida pela 
Átrio Hotéis. Com previsão de abertura para 2018, 
a unidade contará com 126 quartos e promoverá 
a abertura de 26 empregos diretos. Para o Diretor 
Adjunto de Desenvolvimento de Novos Negócios 
da AccorHotels, Eduardo Camargo (foto acima), 
Assis atende os principais requisitos para acompa-
nhar o programa de expansão do Grupo na América 
do Sul. “É uma cidade com mais de 100 mil habi-
tantes, onde possui forte potencial para os setores 
comercial e varejista. Soma-se a isso seu potencial 
turístico na região do Médio Paranapanema, com a 
Casa de Taípa, o Parque Buracão, o Centro Social 
Urbano, entre outros pontos”, destaca o executivo.

Com  o mesmo investimento de R$ 21 milhões, 
oriundos da LMG - Laser Medical Group, a rede 
também anunciou a abertura de um hotel ibis 
Styles na cidade de Mogi Mirim. O hotel oferecerá 

126 apartamentos e a geração de 26 empregos dire-
tos. Com a implantação deste hotel, a AccorHotels 
quer fortalecer sua estratégia para o interior de São 
Paulo em cidades com mais de 100 mil habitantes e 
em constante desenvolvimento. 

Outra importante cidade que também terá em 
2018 uma bandeira ibis Styles é Itaúna, localizada 
no Quadrilátero Ferrífero, no Colar Metropolitano 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O mu-
nicípio está em forte desenvolvimento econômi-
co, principalmente pela presença de importantes 
indústrias dos setores de mineração, siderurgia, 
usinagem e têxtil. O empreendimento de 104 apar-
tamentos no formato de franquias já está sendo 
construído pela Fontainebleau Empreendimentos 
Imobiliários e contará com investimentos de R$ 
16 milhões “Itaúna faz parte das regiões de inte-
resse do grupo para contemplar a expansão da 
AccorHotels, além de ser uma das principais econo-
mias do Estado. Em um desenvolvimento constan-
te como esse, o próximo passo é fortalecer a cadeia 
hoteleira para um novo nível”, aponta Camargo.

Rede Plaza de Hotéis anuncia 
novos negócios e empreendimentos 
para o grupo

O conselheiro da rede Plaza de Hotéis, Carlos 
Henrique Schimidt (Foto abaixo), anunciou que 
a rede irá lançar novos empreendimentos, dan-
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do sequência ao seu processo de reestruturação 
nesse ano de 2016. Já estão em fase de conclusão 
os projetos para a região de Curitiba, Gramado 
(fracion residencial multipropriedade), Canela e 
Garibaldi (temático na linha de espumantes). De 
acordo com Schimidt, os hotéis não serão neces-
sariamente propriedade do grupo, mas adminis-
trados pela rede, com seus profissionais e pelo 
seu padrão de serviços de qualidade.

O executivo também anunciou que o hotel Plaza 
Porto Alegre, o antigo Plazinha, terá em breve nova 
destinação na área de hospitalidade. Outro proje-
to em andamento é em Ilhéus, Bahia, na Praia do 
Prado. “O Plaza Rio Grande está em obras e deve 
ficar pronto dentro do organograma previsto, no 
próximo ano”, garantiu. Outra iniciativa do grupo,  
com dois anos de atuação, o clube de férias Plaza 
Vacation, já conta com mais de duas mil famílias 
associadas, com salas de vendas em Porto Alegre, 
Gramado, Bahia, Blumenau e Florianópolis. Em 
breve estarão sendo agregados ao portfólio do 
Vacation hotéis parceiros na Argentina, Uruguai e 
na capital do Ceará, Fortaleza.

Hard Rock Hotel implantará 
três hotéis no Brasil

A rede norte-americana Hard Rock anunciou 
recentemente que construirá três hotéis no Brasil, 
sendo um em Caldas Novas (GO), um em Brasília 
(DF) e um em Itapema (SC). Os grupos RMEX e 
Grupo Golden Dolphin são os responsáveis pelo 
hotel resort localizado em Caldas Novas, que será 
construído na área ao lado do antigo Country Club, 
em um terreno de quase 30 mil m².

Com lançamento previsto para junho deste ano, 
são estimados 48 meses para que o Hard Rock 

Hotel Caldas Novas fique pronto. De acordo com 
Ricardo Assunção, Diretor do RMEX, “As obras ain-
da não começaram, pois estamos na fase de apro-
vação projetos e obtenção de licenças. No entanto, 
estamos tendo um grande apoio da Prefeitura de 
Caldas Novas e do estado de Goiás. O projeto foi 
aprovado em outubro pelo board americano, mas a 
negociação para representar a bandeira Hard Rock 
começou há quase três anos”, revelou.

O projeto do Hard Rock Hotel Caldas Novas foi 
desenvolvido pelos arquitetos Andrey Machado 
e Kardec Borges, da UNYT - Arquitetura de 
Resultados. O hotel contará com 355 aparta-
mentos com cerca de 38 m² e três suítes Rock Star 
com 170m², e uma atmosfera de música em todas 
as áreas do empreendimento.

O hotel será composto por: museu itinerante 
com objetivos do universo musical, dois restauran-
tes, Energy Bar, loja da marca, rockspa, área para 
crianças, piscinas, sauna e terá as festas célebres do 
Hard Rock, como as Pool Party.

Allia Hotels iniciará construção 
de hotel em Varginha

A rede hoteleira Allia Hotels anunciou que 
as obras do Bristol Easy Hotel, em Varginha 
(MG), deverão iniciar em outubro desse ano. 



69

Investimentos

abril/2016

A expectativa é de que o empreendimento seja 
inaugurado em 2019. De categoria econômica, 
o hotel, que será construído em um espaço de 
4.500 m², contará com 140 apartamentos, 280 
leitos e área para eventos de 300 m².

De acordo com Marcello Medeiros, 
Diretor de Desenvolvimento da Allia Hotels, 
“Estamos bastante satisfeitos com mais este 
projeto, o 21º contrato no estado de Minas. 
Além de sua importância econômica, pois 
Varginha possui o maior PIB da região, a ci-
dade é um importante polo para a cafeicul-
tura, exportando o grão de café arábico para 
diversos países”, comemorou.

Situada no sul de Minas Gerais, Varginha 
se destaca por sua localização estratégica, 
próxima de importantes capitais do Sudeste 
como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. Outro ponto forte é sua proximida-
de com o Lago de Furnas, famoso reduto tu-
rístico e econômico da região. A rede tam-
bém pretende consolidar projetos em: Três 
Corações, Montes Claros, Teófilo Otoni, 
Lavras, Uberaba, Viçosa, Ipatinga, Contagem, 
Governador Valadares, entre outras.

Malai Manso Resort entra 
em operação em agosto

Entrará em operação no próximo dia 1º de agos-
to, em Cuiabá (MT), o Malai Manso Resort Iate Golf 
Convention & Spa. O empreendimento está sendo ergui-
do em uma área de 117 hectares na Represa de Manso, 
um local paradisíaco na Chapada dos Guimarães. Os 
clientes já poderão começar a efetuar suas reservas nes-
te mês de abril. O resort irá oferecer 600 leitos, entre 
apartamentos e bangalôs, um centro de convenções 
com capacidade para 500 pessoas, spa, piscinas com 
lâmina d’água de 3 mil m2, quadras de tênis e po-
liesportiva, campo oficial de futebol, futebol society, 
porto para atracar embarcações à sua beira, campo de 
golfe com nove buracos e diversos restaurantes.

De acordo com o Diretor executivo do Malai Manso 
Resort, João Francisco Rodrigues, a primeira fase da 
abertura está prevista para julho. Nesta etapa, o hotel 
contará com 100 unidades habitacionais e 153 aparta-
mentos, todos equipados com churrasqueira e vista 
para a paisagem local. Neste momento, toda a estrutura 
de lazer também já estará em funcionamento. “Outros 
espaços também devem ser inaugurados, como as fon-
tes com cascata e a área exclusiva para golfistas, com loja 
de conveniência e sede social”, informou. 
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Best Western converte 
Radisson Maceió

A Incortel, empresa desenvolvedora exclu-
siva da Rede Best Western no Brasil, acaba de 
fazer sua primeira conversão no País: o Hotel 
Radisson Maceió agora possui sua bandeira. O 
empreendimento cinco estrelas, dirigido por 
André e Eduardo Tavares, passa a ser chamado 
de Best Western Premier Maceió. A transação de 
conversão representa investimentos de aproxi-
madamente R$ 1,5 milhão e tem como principal 
meta manter a competitividade do empreendi-
mento após o seu desligamento da rede Atlantica 
Hotels. “O Best Western Premier Maceió estará 
integrado a uma central global de reservas, que 
atende em oito idiomas, todos os dias do ano, e 
a uma plataforma de vendas online que e recebe 
mais de 7 milhões de visitas mensais”, afirma, 
Cecília Zon Rogério, diretora da Incortel.

Eduardo Tavares destaca a autonomia e in-
dependência como fatores que facilitam a im-
plantação do modelo de negócio.  “A Incortel 
mostrou uma forma de continuarmos indepen-
dentes, mesmo sendo afiliados a uma rede de 
hotéis mundialmente conhecida. Além disto, o 
segmento proposto, “Premier”, nos deixou con-
fortável quanto à padronização e percepção de 
qualidade pelos clientes”, argumenta Tavares. 
A denominação Premier representa os hotéis de 

categoria upscale da Rede Best Western.
De acordo com Romero Valença, diretor de 

Desenvolvimento de Negócios da Incortel, o 
empreendimento será adequado aos padrões 
de produtos e serviços da Rede Best Western, e 
passará a contar com apoio institucional, ope-
racional e comercial. “Com foco nos melhores 
resultados, todas as características positivas e 
consolidadas do empreendimento serão man-
tidas, o que faz dessa modalidade de negócio 
uma parceria sólida”, comenta.

Golden Dolphin lança hotel no 
modelo Fractional

O Grupo Golden Dolphin lançou em março a 
segunda torre do Hotel Golden Dolphin Supreme, 
localizado em Caldas Novas (GO). A novidade 
é que os 180 quartos serão comercializados pelo 
Grupo RMEX por meio do sistema Fractional, no 
qual os hóspedes poderão ter uma propriedade 
fracionada dos quartos, com o benefício de ter to-
das as comodidades oferecidas por um hotel.

Para Vanter Junior, Sócio Diretor do Grupo 
Golden Dolphin, “este modelo de negócio já é 
tendência nos Estados Unidos e Europa há bas-
tante tempo, e as redes hoteleiras têm percebi-
do uma grande oportunidade 
em oferecer ao cliente/hóspede 
duas coisas que eles mais de-
sejam: ter um propriedade 
de férias e ao mesmo tempo 
poder usufruir de todos os 
benefícios que um hotel pode 
oferecer”, afirma.

E para que a comer-
cialização fosse bem 
estruturada, o Grupo 
Golden Dolphin 
se uniu ao Grupo 
RMEX, empresa 
de cotas imobili-
árias, para fazer 
a comercialização 
do Fractional no 
mercado. “Fizemos 
um estudo e a ideia de ter 
uma fração de um imóvel, 
principalmente a um va-

do uma grande oportunidade 
em oferecer ao cliente/hóspede 
duas coisas que eles mais de-
sejam: ter um propriedade 
de férias e ao mesmo tempo 
poder usufruir de todos os 
benefícios que um hotel pode 

E para que a comer-
cialização fosse bem 
estruturada, o Grupo 
Golden Dolphin 
se uniu ao Grupo 
RMEX, empresa 

a comercialização 
do Fractional no 
mercado. “Fizemos 
um estudo e a ideia de ter 
uma fração de um imóvel, 
principalmente a um va-



71

Administração

abril/2016

lor acessível, com os benefícios de um hotel, 
faz parte do desejo de boa parte da população. 
O custo-benefício é muito grande, ainda mais 
porque o cliente pode trocar suas semanas 
através da intercambiadora RCI, com mais de 
4.000 hotéis e resorts afiliados em 100 países 
pelo mundo”, explica Ricardo Assunção (Foto), 
Sócio diretor do Grupo RMEX.

Em relação às vendas, a expectativa dos 
dois grupos é positiva. “O turismo em Caldas 
Novas está seguindo na contramão da crise, e 
como este sistema traz valores acessíveis e com 
baixo custo de manutenção, acreditamos que 
conseguiremos fazer boas vendas até o final 
deste ano ”, reforça Vanter.

Grupo Serhs incorpora  
terceiro hotel no Brasil 

O grupo Serhs Tourism & Hotels incorporou em 
março o terceiro resort de praia no Brasil, com um 
contrato de gestão de cinco anos. Trata-se do Hotel 
Serrambi Resort (Foto abaixo), de quatro estrelas, 
localizado na praia de Ipojuca, em Pernambuco. O 
resort de 153 quartos passou por uma profunda re-

forma das instalações em 2015. A 70 km de Recife 
e 12 km de Porto de Galinhas, o hotel fica em meio 
a um paraíso protegido por recifes de corais que 
formam piscinas naturais. O resort está localizado 
na ponta de uma praia em uma área quase priva-
da, tranquila, com águas pouco profundas especial 
para famílias e ideal para esportes aquáticos.

Oferece uma completa área de lazer com 
piscinas, anfiteatro, quadra de tênis, voleibol 
de praia, sala de jogos, futebol de salão e 
um ginásio com vista para o mar. Quanto 
à gastronomia, possui um restaurante com 
vista para o mar, onde os hóspedes podem 
desfrutar de um cardápio variado para to-
dos os gostos, com excelente cozinha regio-
nal a base de frutos do mar, saladas, pizzas 
no forno a lenha e churrasco. 

Para completar a oferta gastronômica, o re-
sort possui um aquário com lagostas que po-
dem ser acompanhadas por um dos vinhos da 
ampla carta de vinhos, selecionados de diferen-
tes regiões vinícolas do país. O hotel também 
tem dois bares que servem culinária japonesa, 
bebidas e aperitivos.

O objetivo desta nova aposta estratégica para a divi-
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são hoteleira é implementar o projeto e gestão integral 
de marketing no hotel, via HotelJuice, empresa do 
Grupo Serhs. Isto se dará, através do gerenciamento 
de receita, marketing de produto, SEO e SEM, mo-
tor de reservas, reputação online e mídia social, entre 
outros, que visa aumentar e maximizar as vendas da 
mesma forma como foi feito no Serhs Natal Grand 
Hotel e Serhs Villas da Pipa, depois de um ano muito 
bom em termos de resultados, segundo essa metodo-
logia de comercialização.

Josep Maria Bagudà, Diretor Geral da Serhs Tourism 
& Hotels afirma que o Brasil abriu a oportunidade de 
continuar implementando uma gestão focada em ma-
rketing on-line. “A experiência nos deu bons resultados 
em 2015, em ambos os hotéis que temos neste país 
no ano passado, e nos encoraja a oferecer mais va-
lor e resultados em estabelecimentos como o SERHS 
Serrambi Resort”, diz. O SERHS não descarta a possi-
bilidade de seguir ampliando sua carteira de estabe-
lecimentos em gestão hoteleira nesta área.

Blue Tree converte 
empreendimento no Guarujá (SP) 

A Blue Tree Hotels fez a conversão do Vivah 
Hotel (Foto abaixo) e anuncia sua chegada ao 
Guarujá, litoral Sul paulista. O empreendimento 
abriu suas portas ao público no último dia 15 de 
março operando na categoria Towers (quatro es-
trelas). O Blue Tree Towers Guarujá está localiza-
do na Praia da Enseada e tem em sua localização 
um dos diferenciais. Está apenas uma quadra da 
praia, a 1 km do aquário Acqua Mundo, a 10 mi-
nutos do Shopping La Plage e a 4,3 km da Feira de 
Artesanato das Astúrias, opção de lazer e passeio 
aos visitantes da cidade. O empreendimento conta 
com 105 modernos apartamentos e suítes, com vis-
ta privilegiada para o mar. Sua infraestrutura com-
preende serviços pensados para atender as famílias 
que buscam o balneário nas férias, feriados e fim 
de semana, contemplando brinquedoteca, piscina 
adulto e infantil, além de um lounge bar panorâ-
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mico na cobertura. Já para o caso do público exe-
cutivo de Santos e Cubatão, a unidade apresenta 
salas de eventos, quartos com estação de trabalho 
e diárias com internet wi-fi, além de café da ma-
nhã como cortesia. “Estou muito contente em co-
meçar o ano fincando nossa bandeira de qualidade 
no Guarujá. A região é forte em lazer, mas temos 
muito espaço para consolidar o destino como a 
opção preferencial de hospedagem para os exe-
cutivos que frequentam Santos e Cubatão, além, é 
claro, do público de eventos. O Blue Tree Guarujá 
é alegre, funcional, e com nosso atendimento, sem 
dúvidas será um sucesso”, comenta Chieko Aoki, 
Presidente da Blue Tree Hotels & Resorts.

AccorHotels lança marcas MGallery 
by Sofitel e MamaShelter  no Brasil

A AccorHotels acaba de assumir a gestão do 
Hotel Santa Teresa, situado na capital flumi-
nense, empreendimento que será o primeiro da 
marca MGallery by Sofitel no Brasil. O hotel 
irá reforçar a operação da divisão Luxury & 
Upscale no Rio de Janeiro, que atualmente con-
ta com o Sofitel Rio de Janeiro Copacabana e o 
Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema Managed 
by Sofitel. A AccorHotels adianta que nada 
será alterado do espírito e da alma do Hotel 
Santa Teresa pela marca MGallery by Sofitel, 
que projeta apenas trazer novos investimentos, 
profissionalismo, e a força de sua experiência 
na hotelaria de Luxo internacional. Interessada 

pela vocação social e sustentável deste projeto 
MGallery by Sofitel pretende reforçar as liga-
ções e parcerias com as comunidades sociais 
e associações culturais parceiras históricas do 
Hotel Santa Restaurante Teresa.

A rede também pretende inaugurar no futuro, 
também em Santa Teresa, o primeiro hotel Mama 
Shelter no Brasil. A AccorHotels passou a comer-
cializar a marca Mama Shelter em abril de 2015, 
quando adquiriu 35% da cadeia de hotéis trendy 
fundada por Serge Trigano (ex-Club Med) em 2008, 
Michel Reybier (ex-Aosta) e seus filhos Benjamin e 
Jeremie em setembro de 2008. Atualmente a rede 
Mama Shelter conta com cinco hotéis (Bordeaux, 
Los Angeles, Lyon, Marseille e Paris), que somam 
633 apartamentos e 450 funcionários.

Le Canton inaugura  
escritório no Rio de Janeiro

O Hotel Le Canton, situado em Teresópolis, aca-
ba de inaugurar um escritório no Rio de Janeiro. 
A iniciativa de abrir uma central de reservas na 
capital fluminense foi da nova diretora do ho-
tel, Mônica Paixão. O escritório funciona em São 
Conrado e conta com 15 funcionários. 

Segundo ela, com a mudança da central de reservas 
de Teresópolis para o Rio, o hotel visa melhorar o ser-
viço e agilizar os processos. “É a primeira vez que o Le 
Canton conta com um escritório na capital”, comenta a 
diretora. Outra mudança é o número de telefone de re-
servas para capitais e regiões metropolitanas, que passa 

a ser 4000-1150. O número 0800 
285-4200 continua ativado para as 
demais localidades.

Mônica Paixão, que era 
Gerente geral do Hotel Santa 
Teresa, assumiu a direção do 
Le Canton em janeiro deste ano. 
Além de mudanças na equipe, 
Mônica está planejando refor-
mas no hotel, e levando no-
vas marcas para o Le Canton, 
como a Cacau Noir, a Dilleto, a 
Nespresso e a Trussardi. Para os 
próximos meses, o Le Canton vai 
participar de feiras importantes 
para o trade turístico, como a 
Travelweek, em São Paulo.
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Roberto Bacovis 
no Termas de 
Jurema Resort

Depois de se dedicar 
16 anos e se consolidar 
como gerente comercial 
do Grupo Rio Quente 
nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, Roberto 
Bacovis está com um novo desafio profissio-
nal. É o novo Gerente comercial e de marketing 
doTermas do Jurema Resort, em Iretama (PR). 
Segundo Bacovis, este novo ciclo profissional 
traz novos desafios, pois o empreendimento está 
em uma nova fase com a inauguração de mais 
198 apartamentos, previstos para 2017/2018, 
chegando a 386 apartamentos. Bacovis ficará ba-
seado no escritório central do Resort em Campo 
Mourão (PR), onde terá sob sua gestão os depar-
tamentos de vendas e marketing. 

Novo Gerente de Segurança e Riscos 
na AccorHotels América do Sul

A AccorHotels anunciou recentemente a con-
tratação de Dionísio Campos como Gerente de 
Segurança e Riscos América do Sul. O profissional 
se reportará diretamente a Magda Kiehl, Diretora 
Jurídica e de Riscos da AccorHotels América do 
Sul. A contratação do executivo tem como objetivo 
fortalecer ainda mais as atividades de segurança e 
gestão de riscos da companhia na região, contri-

buindo para maior eficiência das operações. 
Dionísio agora acompanha de perto os processos 

de gestão de riscos da empresa e suas atribuições 
contemplam tarefas como segurança patrimonial 
e eletrônica, proteção de executivos, segurança de 
informação em parceria com a área de TI, preven-
ção e combate a incêndio, planos de gerenciamen-
to de crises e de continuidade de negócios, investi-
gações de furto e fraude, entre outros.

O executivo é bacharel em Administração 
de Empresas, tendo participado dos progra-
mas de Segurança de Executivos e Técnicas 
Avançadas de Negociação nas Universidades 
de Wharton e Berkeley, nos Estados Unidos. 
Além disso, é sócio fundador da ABSEG - 
Associação Brasileira de Profissionais de 
Segurança e palestrante em diversos con-
gressos de segurança e em fóruns das forças 
armadas e das polícias federal e civil.

Mussulo Resort by Mantra (PB) conta 
com nova analista de marketing

Localizado no Litoral Sul da Paraíba, o 
Mussulo by Mantra Resort conta com nova 
analista de marketing, Rafaela Mesquita. A 
profissional passa a integrar a equipe do ge-
rente de Vendas e Marketing, Jairo Oliveira, 
que assumiu o cargo no final do ano passado. 

Formada em Publicidade e Propaganda e gra-
duada em Gestão de Pessoas pelo IESP - Instituto 
de Educação Superior da Paraíba, Rafaela ini-
ciou sua carreira em São Paulo, no departamento 
Administrativo do Shopping Iguatemi. Antes de 
assumir o novo cargo no Mussulo, a profissional 
participou do Grupo Rayssa Imports, a maior 
rede de perfumaria no estado da Paraíba. 

Kelly Knevels
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Chocolate Fotografias

& Eventos, hotel em que já trabalhou como executiva de 
contas, gerente de contas e gerente de vendas. Para o novo 
emprego, a expectativa é buscar no trabalho em equipe o 
engajamento necessário para contribuir com a expansão e 
aprimoramento do hotel.

Samba Hotéis apresenta 
Diretora de Novos Negócios

A administradora 
hoteleira Samba Hotéis 
anunciou recentemente a 
contratação de Alessandra 
Quaresma para assumir 
o cargo de Diretora de 
Novos Negócios Nordeste. 
A executiva é graduada 
em turismo pela reconhe-
cida Newton Paiva de Belo 
Horizonte, tem 22 anos de 
experiência no segmento, trabalhou em grandes ca-
deias hoteleiras e ainda em gigantes do turismo tais 
como Hotel Urbano e outros.

Mercure Goiânia (GO) 
conta com novo chef

O Restaurante Coralina, situado no hotel Mercure 
Goiânia, está sob nova direção. O chef goiano Humberto 
Marra assumiu a operação de alimentos e bebidas do 
hotel. Conhecido por incentivar e divulgar a culinária 
goiana nos cardápios que assina e nos variados cursos, 
workshops e festivais que encabeça, Marra será respon-
sável por reformular os cardápios da casa com a missão 
de fortalecer o regionalismo no cardápio sempre com o 
cuidado de manter o padrão e a qualidade dos hotéis 
com a assinatura AccorHotels.

Luiz Daniel Guijarro é o novo Diretor de 
Marketing e Vendas da Hotelaria Brasil 

Para estruturar a área de marketing e vendas visando 
ampliar a atuação comercial da rede, a Hotelaria Brasil 
criou uma Diretoria de Marketing e Vendas. Quem assu-
miu o cargo recém-implantado foi Luiz Daniel Guijarro, 
que afirma que a rede dobrará de tamanho no primeiro 
semestre de 2016, com as aberturas de sete  novos hotéis 
da bandeira Best Western no estado do Rio de Janeiro.

Graduado em Turismo 
com especialização em 
Hotelaria pela escola de 
Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Luiz Daniel Guijarro 
possui extensa bagagem pro-
fissional, com atuação em 
conceituadas redes, como 
Blue Tree, Bourbon, Plaza e 
AccorHotels.

Actuall Convention Hotel 
tem nova executiva de contas

O Actuall Convention Hotel, localizado em Contagem 
(MG), está apresentando Izabella Campos como a nova 
executiva de contas do empreendimento. A profissional 
é graduada em Recursos Humanos e pós-graduada em 
Comunicação Empresarial, e atua há 4 anos exclusiva-
mente no setor comercial de hotelaria. Antes de ingressar 
ao novo cargo, Izabella atuava no Victory Business Hotel 

FERNANDA DUQUE
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Tomas Ramos vai para a rede BHG
Depois de se dedicar por muitos anos a rede 

Othon, Tomás Ramos assumiu no último dia 4 de 
abril a diretoria comercial e de marketing da BHG 
– Brazilian Hospitality Group. Ramos assume o 
cargo no lugar de André Tambosi que deixa a BHG 
após mais de dois anos na Diretoria Comercial. 
Com mais de 30 anos de experiência no setor de tu-
rismo e formação em hotelaria pela Universidade de 
Cornell, nos Estados Unidos, Tomas Ramos terá sob 
sua gestão os departamentos de vendas e marketing, 
com o objetivo de agilizar a evolução dos sistemas e 
performance das atividades de vendas, e commerce, 
distribuição e marketing digital da rede.

Novo diretor nos hotéis Othon

E quem assumiu a diretoria de marketing e ven-
das no lugar de Tomas Ramos foi Bruno Heleno 
que ocupava a gerência Geral Corporativo de 
Vendas e Marketing da rede Othon. Bruno Heleno 
exerceu nos últimos 14 anos posições estratégicas 
na empresa, incluindo a passagem com grande 
êxito pela Gerência Regional de Vendas em São 
Paulo. Formado em Administração, o novo gerente 
Geral Corporativo de Vendas e Marketing tem Pós-
graduação em Administração Empresarial e MBA 
em Administração, além de formação em Revenue 
Management pela Universidade de Cornell.

Intercity Hotels 
apresenta GG do Yoo2 

A rede hoteleira Intercity Hotels está apre-
sentando o argentino Hernàn Saucedo como o 
gerente geral do primeiro hotel yoo2 no Mundo, 
que deverá entrar em operação em junho desse 
ano, na Praia do Botafogo, na capital fluminense. 
O profissional assume o desafio de comandar a 
primeira unidade da bandeira, que possui design 
e lifestyle como diferenciais. Saucedo conta com 
23 anos de experiência em hotelaria, passando 
por grandes redes hoteleiras assim como peque-
nas pousadas e hotéis de luxo. 
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Enxoval de cama como 
alma da hospitalidade

Um enxoval limpo e bem asseado tem o poder sensorial de cativar o hóspede

A utilização de produtos químicos e a 
execução de procedimentos de lavanderia 
de maneira equivocada  podem custar caro 
ao hotel: o estado do enxoval pode ser um 
fator de decisão do hóspede

Deitar-se sobre um lençol bem branquinho e en-
xugar-se com toalhas limpas e macias são alguns 
dos principais prazeres de uma pessoa ao chegar 

no apartamento de um hotel. Mas para isso, existe um 
serviço invisível e crucial do setor de governança, a lavan-
deria. Este setor precisa funcionar próximo da perfeição. 
Com a alta rotatividade de usuários por dia ou semana, os 
enxovais dos meios de hospedagem passam por muitos 
processos para estarem sempre impecáveis e livres de mi-
cro-organismos para os hóspedes. Contudo, se não feitos 
corretamente, os procedimentos podem desgastar as pe-
ças e diminuir sua vida útil, gerando um gasto maior que 
o esperado pelo empreendimento por ano e virando uma 
grande dor de cabeça ao gestor.

A lavanderia do hotel deve ser bem planejada e inse-
rida desde o estudo inicial de construção de um hotel. É 
um setor que merece cuidado especial, assim como o res-

taurante, a recepção, os apartamentos e as outras áreas do 
hotel. Com uma lavanderia bem planejada, são oferecidas 
melhores condições de trabalho aos funcionários, a produ-
tividade será medida, a qualidade estará presente, o cus-
to será compatível e o lucro, que é o objetivo principal de 
qualquer negócio, será consequência.

A utilização de bons produtos químicos na lavanderia 
vai proporcionar a conservação do equipamento, o custo 
baixo, a conservação das roupas, o menor risco à saúde dos 
funcionários e a qualidade superior no produto final. Em 
alguns hotéis, a lavanderia é terceirizada, e nesse caso, cabe 
ao responsável pela lavanderia controlar o recebimento e o 
envio das roupas, zelando sempre pela qualidade.  É im-
portante que a estrutura, interna ou externa, tenha condi-
ção plena de gerenciar processos, medir e melhorar conti-
nuamente, mantendo em linha os seus indicadores, desde 
os econômicos, operacionais, aos de qualidade que tratam 
do controle higiênico-sanitário, conforto e padrão de ma-
ciez para proporcionar ao hóspede a melhor experiência 
durante a sua estada.

Terceirizar ou não?
Antes de tudo, é necessário fazer um estudo da ne-

cessidade de manter uma lavanderia própria, ou se ter-
ceirizar é a melhor opção. Trata-se de um setor que deve 
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possuir os recursos técnicos necessários, para lavar, se-
car, passar e consertar grande quantidade de roupas 
diariamente, além de atender aos pedidos dos hóspedes 
para os mesmos serviços. Ter sua própria lavanderia ou 
contratar este serviço dependerá de algumas variáveis, 
como porte do hotel, número de funcionários, espaço 
físico destinado a este fim, entre outras. 

De acordo com Maria José Dantas, Presidente nacional 
da ABG – Associação Brasileira de Governantas e Profissio-
nais de Hotelaria e diretora da Governança.com - Consul-
toria Hoteleira, no caso de terceirizar o serviço, todo o pro-
cesso de lavagem e entrega dos enxovais precisa de muito 
controle de ambas as partes. “Antes de contratar uma em-
presa para prestar esses serviços é necessário “amarrar” 
todas essas situações, que são pontos críticos na vigência 
do contrato. A quantidade de peças coletadas deve ser a 
mesma devolvida diariamente. Quando o enxoval não é 
devolvido com a mesma quantidade que saiu, o terceiri-
zado precisa ser notificado e as razões esclarecidas. Todas 
as peças não devolvidas devem gerar um crédito para o 
hotel e, não havendo devolução posterior, a reposição das 
peças deve estar em conformidade com a especificação do 
enxoval extraviado”, alerta a consultora.

O hotel deve exigir da lavanderia terceirizada que 
sejam utilizados produtos profissionais, que faça pro-
cessos separados para cada tipo de tecido, assim como 
para os processos de relavagem das peças que oferecem 

uma sujidade resistente e têm que ser submetidas a um 
novo processo, o que é muito frequente. “O processo de 
relave é caro, significa reduzir as margens de lucrativi-
dade do processo. Porém, para minimizar esse custo e 
aumentar a vida útil das peças, deve-se observar alguns 
cuidados com o manuseio. O enxoval não deve ter con-
tato com o solo sem uma proteção impermeável, nem 
deve ser arrastado em sacos sem proteção. Uma dica 
seria adotar o processo de pré-lavagem para remoção 
de manchas específicas antes de submeter ao processo 
final de higienização”, explica Maria José.

Esses cuidados começam desde a retirada do enxoval 
pela camareira até a unidade de processamento. Nesse 
fluxo, o primeiro passo importante é a triagem feita pela 
própria camareira ainda dentro do apartamento. Basea-
do na sua observação, o enxoval que tiver algum tipo 
de sujidade fora do padrão deve ser separado ainda no 
local e enviado para um processo especial separado dos 
demais. Isso favorecerá um tratamento exclusivo, ade-
quado para cada tipo de sujidade. Optando por uma 
lavanderia própria, o hotel deverá equipá-la adequada-
mente, de acordo com o volume de roupas a serem tra-
balhadas diariamente. Este estudo pode ser feito pelos 
fabricantes, para dimensionar adequadamente o espaço 
e os equipamentos necessários. É também necessário que 
o hotel defina todos os fornecedores com os quais trabalha-
rá, bem como os produtos que serão usados no processo.

Etapas cruciais
É importante reforçar o principal objetivo do processo 

de lavanderia, que é ter a roupa limpa, isenta de micro-
organismos patogênicos que podem causar doenças ao 
usuário final. Isso tudo, sem perder de vista a boa apresen-
tação das peças, que devem estar em perfeitas condições 
de uso a um custo acessível. Segundo Maria José, o en-
xoval é o item mais caro do centro de custo da hospe-
dagem, tanto na aquisição para montar o par-estoque 
inicial como na reposição, além do custo diário para 
sua higienização. Nos hotéis de médio porte e de alto 
padrão, essa conta pode passar dos R$ 2 milhões e as 
perdas provocadas pela manipulação interna e o processo 
químico de higienização lideram as estatísticas.

Ela pontua que, quando o processo é externo, os ges-
tores internos perdem parcialmente a gestão sobre ele, 
por isso é importante estudar bem se o processo se dará 
internamente ou por contratação. “É muito importante 
conhecer as instalações, equipamentos e produtos que a 

Maria José Dantas – “As perdas provocadas 

pela manipulação interna e o processo químico de 

higienização do enxoval lideram as estatísticas 

de prejuízos no hotel”
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Em relação à lavagem, além do processo molhado, o 
outro possível é a seco, porém é mais utilizado para uni-
formes, de acordo com a consultora. “É um processo reali-
zado com solvente, em geral o Percloetileno, substituindo 
a água. Esse processo é totalmente químico, sem água, a 
sua principal vantagem é evitar o encolhimento da fibra e 
a manutenção da sua coloração, ou seja, um desgaste me-
nor que significa prorrogar a vida útil das peças”, afirma. 
Mas, trata-se de um produto poluente, considerado no-
civo ao meio ambiente, segundo a fonte “Ann Meeker – 
O’Connell”, mencionada por Maria José. O processo de la-
vagem à seco também deixa uma contribuição importante 
no que diz respeito a redução do consumo de água, mas é 
um processo que requer equipamentos mais específicos, e 
consequentemente, caros. “Vale a pena um estudo espe-
cialmente dedicado à viabilidade da operação com o Per-
cloetileno. Hoje o mercado nacional já dispõe de excelentes 
equipamentos com tecnologia de ponta que realizam o 
processo tradicional de higienização têxtil com baixíssimo 
consumo de água e energia”, explica Maria José.

Cuidados com manchas
Se a lavagem de peças com sujidades leves como um 

simples suor após o uso do hóspede já devem ser feitas 
com cuidado, quando manchas aparecem a atenção 
deve ser dobrada. Algumas manchas são invisíveis, 
principalmente as provocadas por alguns medica-
mentos, como a Clorexidina. Essa substância só re-
age evidenciando a mancha no tecido quando entra 
em contato com o cloro, que pode estar presente na 
água, ou no processo químico de higienização. Contudo, a 
indústria química tem a solução para dar segurança a esse 
processo clorado com a presença da Clorexidina. 

Sangue é um tipo de mancha que deve ser removi-
da o mais rápido possível, em menos de 24h, se não 
fica mais resistente e os danos ao tecido para remoção 
total podem ser irreversíveis. “Nesse caso, a remoção 
da mancha deve ser feita com água fria com Peróxido 
de Oxigênio. O alvejamento à base de produto clora-
do é um processo mais barato para as lavanderias, no 
entanto o cloro não é uma boa alternativa quando o 
processo requer detergentes e temperatura. Cloro e 
temperatura podem ocasionar perda imediata de to-
das as peças processadas”., explica Maria José.

As lavanderias de maior porte e/ou que seguem pro-
cessos profissionais trabalham com essa preocupação na 
separação e classificação das fibras. São classificadas como 

lavanderia terceirizada vai utilizar. O processo completo 
para a higienização de têxteis obedece a um círculo sim-
ples, que é a ação química, ação mecânica, temperatura 
e tempo, combinados. Esse ciclo será ajustado de acordo 
com a situação das peças (tipo de fibra e sujidade) e ma-
quinários. O processo é separado em ciclos que compre-
endem a lavagem, extração/centrifugação, secagem ou 
calandra para os tecidos planos, em seguida, dobragem 
das felpas, seguido pelo abastecimento dos andares e/
ou rouparia”, afirma a Presidente da ABG.

O passo-a-passo do processo começa na retirada das 
peças dentro do apartamento, retirando da cama/ba-
nheiro direto para o saco hamper (ou carrinho da cama-
reira) que, em seguida, serão recolhidas pelo roupeiro 
ou seguem pelo chute (duto especialmente instalado 
para essa finalidade) diretamente para a área de tria-
gem. Nessa área as peças serão separadas e classifica-
das e, em seguida, encaminhadas para processamento 
interno ou contadas e ensacadas em sacos resistentes, 
preferencialmente impermeáveis, destinados apenas 
para transportar roupa suja à lavanderia externa. 

Na unidade de processamento, a entrada da roupa suja 
para higienização não pode ser pelo mesmo acesso que sai 
a roupa higienizada de forma a evitar a contaminação cru-
zada. Uma preocupação a mais para quem processa o en-
xoval fora do seu hotel é o transporte, que também precisa 
ser adequado. “O correto é ter um transporte exclusivo 
para roupa limpa e outro para roupa suja. Mas, como 
nem sempre isso é possível, deve-se exigir o transporte 
da roupa limpa e higienizada embalada e acondiciona-
da em gaiolas para não correr o risco de contato com as 
paredes ou solo contaminados dos veículos destinados 
para esse fim. O controle deve ser rigoroso, se não a rou-
pa pode se “perder” nesse trajeto, do hotel até a lavanderia 
terceirizada e vice-versa”, destaca. 

A lavagem úmida é usada apenas em alguns casos, 

sendo substituída por processos químicos que 

ajudam na economia de água
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estar preparando minimamente para ter uma ocupação de 
100% por três ou quatro dias consecutivos. A outra razão 
é o tempo de descanso da fibra entre um processo e outro. 
Se a minha operação é realizada com três mudas de enxo-
vais, teoricamente eu terei 72h de descanso das peças até a 
próxima lavagem, tempo ideal para a recomposição total 
da fibra após o processo químico e mecânico. Esse tempo 
influencia diretamente no desgaste das fibras, pode ser 
maior ou menor de acordo com o intervalo de lavagem. Só 
a título de referência, segundo os fabricantes, um lençol de 
algodão suporta aproximadamente 110 processos. E cerca 
de 30% a mais para tecidos mistos, algodão e poliéster, em 
boas condições de uso. Fabricantes de equipamentos, têm 
outra referência, estimam 80 processos para fibras de algo-
dão e a mesma proporção nos tecidos mistos”, explica.

Com a primeira referência dada por Maria José, estima-
se que mensalmente a mesma peça seja higienizada seis 
vezes com um intervalo de cinco dias entre cada proces-
so. Esse lençol de algodão será submetido a 108 processos 
ao longo de 18 meses. Em um ano e meio, teoricamente, 
toda vida útil estaria consumida. “O fato é que muitas 
peças estarão em boas condições, passado esse período 
de uso. Essa referência é para o gestor da área fazer o 
seu provisionamento para reposição do inventário. No 
entanto, se a quantidade do enxoval em uso não for su-
fi ciente para esse intervalo, o desgaste será gradativa-
mente maior, antecipando a sua reposição em até um 
ano ou pouco mais”, detalha a especialista.

Cada material para seu fim
Pode-se pensar que a lavanderia em um grande hotel ou 

resort pode ser diferenciada, ou seus processos mudem de 
acordo com a alta ou baixa temporada. Mas de acordo com 
Valdir Paixão, Chefe da lavanderia do Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa, empreendimento de 654 unidades 
habitacionais situado em Imbassaí (BA), a única mudança 
é a redução dos turnos de trabalho da lavanderia própria 
do hotel. “O primeiro cuidado é que os materiais sejam 
utilizados para os fins aos quais são destinados. Além, cla-
ro, de evitar manchas para evitar processos de re-lavagem 
ou lavagem pesada (com produtos mais fortes para tirar 
manchas). A lavagem depende do tipo de material, mas 
todos os itens (cama e banho) passam por processos inten-
sos de lavagem, regulamentados pela ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, como: Umectação, Pré-
lavagem, Lavagem, Desinfecção, Neutralização e Amacia-
mento”, explica Paixão. 

fibras naturais, vegetais e comuns a quase todo enxoval de 
cama e banho, as fibras de algodão, que também podem 
ser de tecido misto. “Um exemplo bom sobre a separação 
das peças são as toalhas brancas, que não podem ser lava-
das com tecidos planos, como lençóis ou fronhas. A razão é 
simples: os processos são automáticos e a dosagem de pro-
dutos químicos é definida por tipo de fibra e por tipo de 
sujidade. Isso define se o processo vai ser quente, frio, leve, 
pesado, alvejado ou não. Uma carga de toalhas brancas, 
por exemplo, recebe uma carga química e uma ação me-
cânica de centrifugação exclusiva para felpas, para lençóis 
essa centrifugação é desnecessária e pode comprometer a 
preservação das peças”, explica Maria José.

Outras fibras artifi ciais, como viscose e sintéticos, que 
são tecidos de poliéster, nylon, lycra, estão entre os itens 
de menor volume usados nos hotéis. Todos são separa-
dos também por tipo de sujidade. Esses cuidados con-
tribuem para a manutenção da vida útil do enxoval e 
tratam da lavagem normal com água.

Ações preventivas
Basta uma falha na produção da lavanderia para a ope-

ração da Governança ser comprometida, e a principal for-
ma de evitar erros no processo é ter uma gestão adequada 
sobre ele. Maria José Dantas recomenda que o departamen-
to de governança trabalhe com três mudas se a lavanderia 
for interna. Se for externa, a recomendação é ter uma muda 
a mais, ou seja, quatro mudas. “O departamento precisa 

FreeImages.com/ Adrian Becerra

Se não for usada a substância correta para cada tipo 

de mancha, o procedimento de limpeza 

pode ocasionar na perda da peça
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Pensando no impacto ambiental, a lavanderia do em-
preendimento baiano busca utilizar o menor número de 
processos de enxágue possível, e todos os produtos utiliza-
dos são biodegradáveis. “Estamos involucrados na prote-
ção do meio ambiente e recebemos a premiação EarthChe-
ck por quatro anos consecutivos. Utilizamos processos 
automatizados de dosagem de produtos para uso exato 
da quantidade de químicos por quilo e temos planilhas de 
controle para acompanhamento dos consumos”, conta o 
chefe de lavanderia do hotel.

Para padronizar os trabalhos, o hotel faz treinamentos 
semanais de reciclagem dos processos de trabalho, buscan-
do um trabalho mais produtivo e de melhor qualidade. “O 
principal erro que tentamos evitar é o uso de enxovais para 
fins não apropriados, gerando manchas e mais processos 
de lavagem e, consequentemente, redução da vida útil do 
enxoval”, declara o chefe de lavanderia, Valdir Paixão.

O risco do cloro
Localizado em Mogi das Cruzes, na Grande São Pau-

lo, o Paradise Golf & Convention recebe todos os tipos 
de hóspedes, inclusive famílias nas altas temporadas em 
estações quentes. Para atender a demanda, o hotel optou 
por terceirizar a lavanderia de seu enxoval. Os processos 
de lavagem de lençóis e fronhas, toalhas, cobertores e edre-
dons são diferenciados para minimizar o aparecimento de 
manchas causadas por protetor solar e outros produtos 

utilizados pelos hóspedes. De acordo com Cristina Avistá, 
Governanta do empreendimento, os principais cuidados 
estão no manuseio do enxoval, tanto no hotel, quanto no 
transporte e na lavanderia. “Não se deve deixá-las sobre o 
piso, entre os carrinhos ou gaiolas, evitando assim danos 
mecânicos por atrito. O hipoclorito de sódio (vulgarmente 
chamado de cloro), presente nos produtos utilizados para 
limpeza dos pisos dos banheiros, é um risco ao enxoval, 
pois causa a degradação do algodão, causando apareci-
mentos de “furos” nos tecidos. O Paradise não faz uso des-
te tipo de produto, nem para limpeza dos apartamentos, 
para evitar este tipo de problema”, explica a governanta.

Para lavagem dos enxovais do hotel são utilizados pro-
dutos biodegradáveis, livres de nonilfenol, certificados por 
ISO 14000. A executiva conta que o processo de lavagem 
utilizado é a base de água, e as lavadoras extratoras que são 
utilizadas gastam por volta de 15 litros de água para cada 
quilo de roupa, o que dá um consumo diário de 240 m³. 
“Os processos são os mesmos utilizados na Europa e nos 
EUA, desenvolvidos para otimizar a durabilidade do teci-
do, minimizar a quantidade de produtos químicos e con-
sumo de água. Utilizamos também dosadores automáti-
cos muito precisos, de tecnologia avançada controlada por 
CLP (Controladores Lógicos Programados), equipamento 
computadorizado projetado para comandar e monitorar 
máquinas ou processos industriais”, elucida.

Para ela, o manuseio incorreto, causando danos me-

Especial

O Grand Palladium Imbassaí Resort, na Bahia, faz treinamentos semanais  

com sua equipe de governança para padronizar o serviço de lavanderia



84

Especial

abril/2016

cânicos nos tecidos e a utilização de hipoclorito de sódio 
são os principais riscos ao enxoval. “A dosagem manu-
al, método utilizado por algumas lavanderias, também 
pode causar danos como inversão de etapas ou produ-
tos químicos, por exemplo”, alerta.

Qualidade antes do Preço
Mesmo que a equipe de governança siga todos os pro-

cessos de lavanderia corretamente, ou a empresa terceiri-
zada seja impecável na prestação de seus serviços, ainda 
pode haver um fator que pode fazer com que o hotel gaste 
mais do que deveria com a manutenção dos seus enxo-
vais. A qualidade das peças utilizadas deve ser considera-
da desde o estudo inicial de implantação do hotel, pois é a 
partir disto que o gestor ou a governanta terá a certeza de 
que as peças durarão mais tempo, mesmo com um grande 
número de lavagens diárias e semanais. 

Para Rose Molon, Gerente de Vendas Institucional da 
Altenburg — empresa que fornece produtos de cama e 
banho para o mercado hoteleiro —, o gestor do hotel deve 
considerar vários pontos na hora de adquirir o seu enxo-
val. “Preço não é um fator determinante para a compra, 
porque é preciso avaliar a qualidade, se o produto atende 
ao público do empreendimento, o percentual médio de 
ocupação e enxergar a roupa de cama como um diferen-
cial que pode fidelizar o cliente”, explica a gerente.

Para evitar descartes e trocas inesperadas, no momento 
da venda a empresa orienta os clientes a seguir rigorosa-
mente as instruções de manutenção contidos nas etiquetas 
dos produtos e a aquisição de, no mínimo, três enxovais 
por cama, para assegurar a manutenção das peças e maior 
durabilidade. “O ideal seria quatro, mas se tiver três já é 
possível fazer um bom trabalho. Dessa forma, a distribui-
ção dos enxovais fica assim: um enxoval na cama; o segun-
do enxoval na lavanderia; e o terceiro enxoval no descanso 
de, no mínimo, 24 horas, pois este é o tempo de recompo-
sição da fibra do tecido de algodão, por se tratar de uma 
fibra natural”, afirma Rose.

A empresa prioriza a matéria-prima utilizada, acaba-
mentos e tratamentos como anti-peeling e anti-encolhi-
mento e alta capacidade de absorção (hidrofilidade das 
toalhas). Segundo a gerente, a durabilidade do enxoval 
vai depender da rotatividade das peças, dos cuidados 
com a lavagem química utilizada no processo e a tempe-
ratura utilizada no mesmo. “O principal impacto que um 
bom enxoval tem na prestação dos serviços de um hotel é 
a satisfação do hóspede, pois ele pode retornar, indicar e 
fidelizar. Outro fator primordial é o tempo de reposição, 
pois um enxoval adquirido e mantido corretamente, com 
certeza a reposição ocorrerá com um espaçamento muito 
maior, se comparada a um enxoval adquirido somente por 
conta do preço. Todo meio de hospedagem, independente 

Especial
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são o manuseio e o transporte até a lavanderia terceirizada 
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da categoria, deve trabalhar com um bom enxoval e deve 
ter excelência nos produtos que oferece. Basta errar em um 
dos pontos do nosso processo de venda, para perdermos 
o cliente. Ele é a alma do negócio. Cliente satisfeito volta”, 
pontua a Gerente da Altenburg.

Fios por polegada
Saber diferenciar e escolher peças sob o ponto de vis-

ta do material usado na confecção é mais um desafio 
para a equipe de compras e governança do hotel. Antes 
das técnicas para cuidar melhor dos enxovais, a primei-
ra ação do empreendimento é ter à frente dessa área um 
especialista dedicado à gestão do custo e a qualidade 
dos processos da área, para os hotéis que têm uma la-
vanderia interna. A governanta precisa desse suporte, 
pois não é possível fazer uma boa gestão na governança 
e lavanderia sem o apoio dos supervisores ou coordena-
dores, cada um em sua área. 

Para isso, a empresa Abdouni Tecidos, que fornece li-
nhas de cama, mesa e banho para hotelaria, utiliza tecidos 
100% Algodão e Tecido Misto – Poliéster com Algodão. A 
coleção 100% Algodão conta com peças 180 fios, 200 fios e 
o 300 fios. O Tecido Misto é uma mistura das fibras natu-

rais do algodão com o poliéster sintético. Ambas as fibras 
possuem na utilização prós e contras e se costuma usar 
essa mistura para obter o melhor de cada uma delas. 

De acordo com Omar Abdouni, Diretor Comercial da 
empresa, o Tecido Misto é versátil, pois contém a maciez 
e leveza do algodão aliada a durabilidade do poliéster e 
é usado principalmente pela facilidade na hora de lavar 
e passar. “Outro aspecto a levar em conta nestes dois 
tipos de tecido é a quantidade de fios por polegada. Esta 
característica também está diretamente ligada à nobreza 
e refinamento do produto acabado. Em outras pala-
vras, quanto maior a quantidade de fios por polegada 
de tecido, maior será a vida útil do produto e o prazer 
ao toque proporcionado”, explica.

Descanso do tecido
Com enxoval completo para cama, com lençóis, fro-

nhas, colchas, cobertores, saias, travesseiros entre outros, 
com 180 até 400 fios, a empresa Tognato se preocupa com 
a matéria prima de seus produtos, responsável pela du-
rabilidade dos mesmos. Luiz Pardo, Diretor da empresa, 
também recomenda que o hotel tenha uma quantidade 
adequada de trocas de acordo com a ocupação do empre-

Os produtos da Altenburg contam com  tratamentos anti-peeling e anti-encolhimento, 

que colaboram para maior durabilidade das peças
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endimento, possibilitando o descanso do tecido. “Per-
mitir que as fi bras se recomponham e trabalhar com 
uma boa lavanderia que não abusa de química para 
tirar a sujidade da roupa é essencial. Mas tão impor-
tante quanto, é saber se está ou não comprando um 
enxoval de qualidade. Às vezes, compras somente 
por preço baixo acabam fazendo o hoteleiro comprar 
produtos de baixa durabilidade”, comenta o diretor.

Para dar maior segurança ao setor de governança de 
que as peças não ficarão manchadas após derramamen-
to de líquidos como vinho, algumas empresas fornecem 
peças impermeáveis. Segundo Pardo, o material é usado 
em casos específicos quando é requerido, como nos casos 
de capas protetoras de travesseiro e protetores de colchão. 
“A Tognato trabalha com matéria prima com reconhe-
cida qualidade e que acabam fazendo com que as peças 
tenham a vida útil esperada pelo cliente se conservada e 
lavada tomando todas as precauções”, defende.

Sob medida
Tão necessária como qualquer outro espaço dentro do 

hotel, a lavanderia exige um estudo de viabilidade antes de 
ser concebida. Fatores como quantos quilos serão lavados 
por dia; quantas horas a lavanderia irá funcionar, o total a 
se lavar; quanto corresponde à roupa lisa; felpa e unifor-
mes, espaço disponível para se montar a lavanderia; tipo 
de aquecimento que será disponibilizado; quantas trocas 
de roupa o hotel dispõe; se a lavanderia terá tratamento de 
efluentes; etc, são dados que levarão ao correto dimensio-
namento deste serviço.

De acordo com Rafael de Marco, Gerente Comer-
cial da Girbau — fabricante de maquinarias como 

lavadoras e passadoras —, estes quesitos são anali-
sados a partir da real necessidade do cliente, após 
entender suas difi culdades e particularidades, bem 
como o porte do hotel, para assim, indicar o melhor 
maquinário para aquela demanda. “Podemos ofere-
cer soluções personalizadas para cada tipo e tamanho 
de hotel. Fabricamos equipamentos para atender a 
necessidade tanto de uma Pousada de 10 apartamentos 
como também um resort com mais de 1.000 apartamentos. 
Importante ressaltar que o bom resultado de uma lavan-
deria dentro do hotel não depende somente de máquinas, 
e sim, de um bom estudo de dimensionamento, local de 
instalação, espaço para triagem da roupa suja e es-
paço para armazenamento da roupa limpa. Por isso 
sempre oferecemos de forma gratuita projetos em 2D 
e 3D para que o cliente possa visualizar como a sua 
lavanderia fi cará depois de montada”, explica.

Ele conta que os equipamentos Girbau que são 100% 
automáticos e programáveis, e por isso é possível 
criar processos específi cos de lavagem de acordo 
com o tipo de roupa, cor e sujidade. As Lavadoras 
Extratoras Serie HS da marca dispõem de um sistema 
que reconhece a carga que foi carregada na Lavadora 
e de forma automática e instantânea ela recalcula a 
entrada de água e produto químico para aquela capa-
cidade específi ca que foi carregada na máquina. “Isso 
sem dúvida gera uma grande economia para o hotel 
que passa a ter gastos proporcionais com a capacida-
de que realmente está sendo lavado”, comenta Rafael.

Na lavadora Girbau é possível trabalhar de duas for-
mas, sendo com carregamento manual de produto quími-
co nos compartimentos ou através de dosagem automática 

Lavadoras Girbau Série 6-HS
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onde a maquina emite os sinais para as bombas dosadoras. 
“Sempre que possível recomendamos o cliente trabalhar 
com processo de dosador automático, desta forma o nível 
de água e a quantidade de produto químico já estão con-
figurados para aquele processo especifico, evitando assim 
uma dosagem excessiva de produto químico que pode 
causar danos ao enxoval”, pontua.

Tecnologia como aliada
Para o gestor que escolhe o serviço terceirizado de la-

vanderia, há uma série de opções no Brasil, e como já 
mencionado, cabe ao responsável do setor fazer uma 
profunda pesquisa e estudo de qual é a mais adequa-
da para as necessidades do seu hotel e a que executa 
o trabalho corretamente. Neste caso, os enxovais pas-
sam por separação e processos específicos para cama, 
mesa, banho, uniformes, itens especiais de decoração, 
roupa de hospedes, entre outras peças. 

São realizados procedimentos diferentes para tipos de 
tecido como algodão, mistos, lisos e felpas. Além disso, os 
enxovais são separados por tipo de sujidade dentro da la-
vanderia, após separação e análise, são criados programas 
exclusivos para cada tipo de tecido e seu uso. No processo 
de limpeza toda a sujeira é removida sem danificar as fi-
bras. Em alguns casos, os enxovais passam por processos 
especiais para a remoção de manchas e toda a sujeira é re-
movida e a vida útil do tecido é preservada.

Esse procedimento é seguido na lavanderia Atmosfera, 
que está há 130 anos no mercado e presente em 12 países. 
No Brasil, ela atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Ceará. 
No seu fluxo de trabalho, a empresa utiliza produtos sane-
antes que possuem registro domissanitário (higienização 
e desinfecção domiciliar) e registrados na ANVISA, for-
necidos por empresas de produtos químicos com grande 
estrutura e acesso a matéria prima de alta qualidade, que 
prestam assistência e garantia.

De acordo com Juliana Soares, Gerente Comercial 
de Saúde & Hotelaria da Atmosfera, a tecnologia é 
uma grande aliada dos processos da empresa. Con-
ta com sistema de rastreabilidade por lotes, controle 
de níveis de água, temperatura e drenagem tem seu 
tempo e dosagem por sistemas eletrônicos, secado-
res automáticos com sensores de temperatura e ca-
landras com introdutores e dobradores automáticos; 
sistema de logística interna de transporte e controle 
da produção, sistema de ERP de gestão integrada e 

sistema de controle da lavanderia. “Também conta-
mos com itens personalizados com códigos de barra e 
chip RFID para cada usuário, permitindo o acompa-
nhamento de cada peça”, menciona Juliana.

A gerente afirma que a durabilidade do enxoval 
está relacionada a confiabilidade da área de utilidades 
(qualidade da água, vapor, ar comprimido, estação 
química), os métodos e processos operacionais ade-
quados e a qualidade do enxoval.  “Quando a opção 
é pelo sistema de locação, esta preocupação deixa de 
existir para o hotel. Claro que as boas práticas no ma-
nuseio também são um fator importante. Para ajudar 
a equipe do hotel, a Atmosfera oferece treinamentos 
para funcionários e estoque reserva em caso de danos 
e evasão do enxoval”, explica. 

Os desafios da governança são diversos e incluem: 
planejamento de custos e investimentos, descarte ou 
reparo de roupas, inventário de estoque, orçamentos, 
compra, controle de recebimento de fornecedores, de-
monstrativos de custos, reposição de enxoval, entre 
muitas outras. “No sistema de terceirização com lo-
cação de enxovais, a lavanderia cuida de todos esses 
processos além de melhor qualidade e profissionalis-
mo na lavagem, preservando as fibras e a qualidade 
das roupas e enxovais”, defende. Para ela, diferente 
do material próprio, o qual gera investimentos dis-
persos, estoque instável e mais desgastado, o hotel 
consegue focar no que realmente importa, dedicação 
ao atendimento, aumento no apoio da equipe de ho-
telaria e conforto para o hóspede.

A lavanderia Atmosfera utiliza produtos saneantes 

que possuem registro sanitário e registrados na ANVISA
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22º Salão Paranaense de Turismo 
reuniu quase quatro 
mil agentes de viagens

O evento atraiu 3.980 profissionais do 
setor de várias partes do Brasil

O evento que aconteceu entre os dias 10 e 12 
de março no espaço expo Unimed em Curitiba 
(PR), contou com a participação de 3980 pro-
fissionais do setor nos três dias. Entre os par-
ticipantes, estiveram presentes 1334 agen-
tes de viagens e, destes, 650 procedentes das 
19 caravanas rodoviárias e aéreas do evento 
que é ABAV/PR — Associação Brasileira das 
Agências de Viagens do Paraná. O presidente 
da ABAV/PR, Roberto Bacovis, afirmou que 
está satisfeito com o evento deste ano e talvez 
este tenha sido o Salão mais desafiador de to-
dos os realizados até hoje, pois muitos patro-
cinadores e expositores tinham desconfiança. 
“Tivemos o mesmo número de 2015, mas um 
espaço menor devido ao novo layout que im-
perou num ambiente onde grande maioria foi 
de estande básico, com um custo mais enxuto. 
Conseguimos atingir cerca de 80% de nossos 

O número de expositores permaneceu o mesmo que em 2015, 
mas a maioria dos estandes foram montados de forma básica 

 Roberto Bacovis: “Estamos estudando várias 
mudanças para o evento no próximo ano” 

objetivos e trouxemos, por exemplo, 27 ope-
radoras de turismo, 30 hotéis, além de vários 
outros players. Segundo ele, para o próximo 
ano vai estudar um novo formato do Salão  
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a partir de julho para atender as necessida-
des dos expositores. “Estudamos um formato 
mais interativo, mais ou menos baseado nos 
estandes da feira WTM. Outra coisa que deve-
mos ficar atentos é em relação a data do Salão 
Paranaense de Turismo 2017, afim de evitar que 
coincida ou fique bem próximo a outras feiras 
como a WTM e a ITB. Numa coisa os agentes 
de viagens podem ter certeza. O Salão continu-
ará sendo pensado para valorizar os agentes de 
viagens e apresentar grandes oportunidades de 
negócios”, concluiu Bacovis.

Entre os expositores estavam vários hotéis e 
redes como: Costa do Sauípe Resort, Costão do 
Santinho, Di Roma/Bertoldi Turismo, Fazenda 
Virá, GJP Hotéis e Resorts, Harbor Hotéis, 
Hotéis Vila Galé, Hotel +, Hotel Dunamys,  
Vert Hotéis, Iberostar, Loi Suites Hoteles, Max 
Savassi Apart Service, Rio Quente Resorts, 
Slaviero Hotéis, Termas de Jurema Resort 
Hotel, Via Lisboa, entre outros.

Vários eventos paralelos aconteceram como 
a 12ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná 
– organizada pela Paraná Turismo e Secretaria 
de Estado do Esporte e Turismo do Paraná.  
Caravanas de agentes de viagens participarem 
do evento. Neste ano, foram planejados nove 
roteiros, que passaram por cidades do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul: Foz do 
Iguaçu, Guarapuava e Cascavel; Londrina 
e Ponta Grossa; Maringá; Itajaí, Blumenau, 
Balneário Camboriú; Criciúma, Araranguá, 
Garopaba, Laguna e Tubarão; Florianópolis e 
Itapema; Joinville; Porto Alegre, São Leopoldo 
e Caxias do Sul; Chapecó, Xaxim e Xanxerê. 

Uma palestra com três profissionais expe-
rientes e atuantes no mercado, Lúcio Moreira, 
Charles Calmucci e Kelly Malheiros, intitu-
lada “Desafios do Turismo 2016: Liderança, 
Engajamento, Gestão”, levou muito conheci-
mento aos participantes de como está o merca-
do de turismo no Brasil atualmente. 

A palestra “Desafios do Turismo 2016: Liderança, Engajamento, Gestão” lotou o salão de eventos
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Onde o mar e o céu se fundem e as águas 
cristalinas abrigam o maior conjunto 
de recifes de corais do Atlântico Sul, 

a cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, é 
considerada um paraíso intocado. Integrante da 
Costa das Baleias, é reduto de 17 espécies de re-
cifes no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, 
com vasta fauna e flora, ilhas vulcânicas, man-
guezais e canais de maré.  Com 84 km de praias, 
Prado é famosa pelas praias emolduradas por 
coqueirais, areias finas, falésias coloridas e ria-
chos. Ao chegar a Prado, é possível encantar-se 
com praias de mar morno. 

Prado é de origem indígena, mais precisa-
mente da aldeia dos Aymorés, que habitaram às 
margens do Rio Jucuruçu, à beira mar. A aldeia 
de Jucuruçu foi elevada à categoria de Vila por 
carta régia em março de 1755, sendo o vice rei 
D. Luiz Pedro Peregrino de Carvalho Menezes 
de Ataíde, o criador do município com o nome 
de Prado. Por volta de 1884, a chegada de fa-
mílias procedentes de outros municípios moti-
vou o progresso e assim, construiu-se a Casa da 
Câmara e abriram-se as primeiras estradas para 
tropas. Em 1886, com a elevação da vila à cidade, 
inaugurou-se a iluminação a querosene. Hoje, o 

município de Prado, é um dos polos turísticos 
do sul da Bahia, com rico patrimônio histórico 
e cultural e abriga cerca de 29.218 habitantes, 
segundo dados estimados do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística para 2015.

O Beco das Garrafas e o Festival Gastronômico 
de Prado são dois dos grandes atrativos gastronô-
micos de Prado, que permitem a degustação dos 
regionais Frozen de Pitanga com Vodca e Cocada 
de sobremesa. Entre os passeios, destaque para as 
visitas à Cumuruxatiba e Barra do Cahy, além da 
Praia Flor do Caribe, onde foi realizado a abertu-
ra da novela da Globo que leva o mesmo nome. 
Os passeios de buggy e de barco para Abrolhos 
e Recife do Guaratiba são outras oportunidades 
para mergulhos profissionais e de snorks. A 
transparência das águas favorece o mergulho 
e a observação de tartarugas e uma infinidade 
de peixes multicoloridos. O passeio sai no ho-
rário da maré alta, chegando nos recifes com a 
maré já baixando. A embarcação ancora na parte 
rasa do recife permitindo a todos, inclusive crian-
ças, usufruir ao máximo o passeio. 

O roteiro de praias percorre cerca de 32 qui-
lômetros até o distrito de Cumuruxatiba pas-
sando pelas principais praias como a do Farol, 

Prado (BA) e seus prazeres
FOTOS - FABIO VICENTINI

Cumuruxatiba é uma das praias mais requisitadas pelos turistas em Prado (BA)

Situado no extremo sul da Bahia, a cidade compõe a Costa das Baleias e 
oferece além de cultura e história, praias exuberantes de água morna
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Amendoeiras, Praia da Japara e Cumuruxatiba. 
Em clima de quietude e paz, Quati e Tororão são 
praias semidesertas, queridas pelos turistas. Mas 
para quem prefere agitação e quiosques espalha-
dos pela areia, Paixão, Novo Prado e Prado são as 
opções. Na região, é possível fazer passeios de bar-
co que levam a variados cenários, como dois corais 
em alto-mar, indicados para prática de mergulho, 
e manguezais repletos de flora e fauna nativas. 
Entre os meses de julho e novembro, a embarca-
ção é a atividade mais indicada, já que é o período 
em que as baleias jubarte visitam a região e fazem 
acrobacias fora d’água.

Para os amantes de história, o Centro Histórico 

coleciona vestígios do século 19, como a igre-
ja Matriz de Nossa Senhora da Purificação e an-
tigos prédios no estilo colonial. No mês de abril, 
Prado recebe a Festa do Divino, de São Benedito 
e a Marujada, festejos religiosos que contribuem 
para edificar a cultura dos moradores e visitantes. 
As dezenas de casinhas geminadas coloridas, que 
abrigam residências, compõem um cenário foto-
gráfico em meio às ruas de paralelepípedo.

A cidade fica a 789 km da capital Salvador e o 
acesso aéreo mais próximo é pelo aeroporto de Porto 
Seguro, que fica a 210 km de Prado. Além disso, po-
de-se chegar até a cidade pelos terminais rodoviários 
via Teixeira de Freitas e/ou Itamaraju. 

Para chegar até Abrolhos, lanchas e escunas autorizadas pelo Ibama partem de Prado, 
realizando a viagem em aproximadamente 6 horas

Farol de Prado, que contempla as falésias mais coloridas da região
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um nome, uma marca
Há cerca de 30 anos nascia numa pequena 
garagem de 25 m² em Curitiba a móveis 
Tomberlin que hoje é sinônimo 
de mobiliário para eventos

O espírito empreendedor de Bradley Dale 
Tomberlin e Antonio Ramos da Silva foi pos-
to em prova há três décadas nas dependên-
cias de uma garagem de 25 m² em Curitiba, 
quando criaram a Tomberlin Indústria e 
Comércio de Móveis. Logo após o início das 
atividades, vislumbrando o crescimento da 
empresa iniciaram a fabricação de móveis e 
equipamentos para eventos.

Enfrentando todas as dificuldades inerentes 
aos novos negócios, os dois empreendedores alu-
garam um imóvel de 900 m² em Campo Largo, re-
gião metropolitana de Curitiba (PR),  onde per-
maneceram por 17 anos. Depois, ampliaram este 

imóvel para 2.500m², mesmo assim ficando pe-
queno para o porte da empresa, já destacando-se 
como uma das maiores do setor no Brasil.

Com todo este crescimento, foi inevitável a aqui-
sição de uma área de 62.000m² para a construção de 
sua atual unidade industrial com 7.000m² de área 
fabril, também em Campo Largo (Foto acima). Esta 
unidade está de acordo com as necessidades de pro-
dução e logística necessárias à boa gestão.

Hoje a Tomberlin é um dos principais fornecedo-
res de móveis e equipamentos para eventos no mer-
cado brasileiro, tendo como clientes os principais hotéis, 
como o Royal Palm Plaza em Campinas (Foto abaixo) e 
o Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort (Foto ao 
lado). Recentemente a empresa forneceu para o Malai 
Manso Resort (MT), Gran Mareiro, em Fortaleza (CE) e 
no Blue Tree Design Rio de Janeiro (RJ).

Devido ao espírito empreendedor de seus ges-
tores, pioneirismo em inovações e criação de novas 
tendências no segmento moveleiro, a Tomberlin já 
reservou espaço e estará lançando novos produtos 
na Equipotel. O objetivo é a melhoria aos atuais 
equipamentos do mercado de convenções, fazen-
do jus aos prêmios recebidos pela sua qualidade 
no atendimento aos mesmos.

Empresas e Negócios
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Leucotron amplia soluções 
integradas de telecomunicações

A Leucotron Telecom, empresa brasileira que de-
senvolve soluções integradas de telecomunicações 
para corporações, médias e pequenas empresas, tem 
no segmento turístico um importante público-alvo. Já 
opera com sucesso desenvolvendo soluções e platafor-
mas que contribuem para a qualidade de atendimento 
a hóspedes, desde o momento da reserva até o check 
out, além de facilitar a interação entre funcionários.  Por 
isso a empresa está incrementando um de seus produ-
tos de linha: o Concierge Eletrônico Leucotron, que tem 
por objetivo facilitar a permanência do turista no hotel. 
Trata-se de um serviço customizado, integrado ao equi-
pamento telefônico, que dá informações sobre pontos 
turísticos, operações de câmbio, pontos de táxis, bares 
e restaurantes, pontos de atendimento médico, museus, 
praias, etc, nos mais diversos idiomas (alemão, inglês, 
francês, espanhol, italiano, etc).  

A unidade hoteleira que contrata o serviço envia 
as informações que deseja inserir no sistema. Mas, se 
engana quem pensa que o turista brasileiro não será 
atendido pelo sistema. “Esta é uma solução sob me-
dida, que visa reduzir riscos no atendimento e sim-
plificar processos com o aumento da taxa de ocupa-

ção dos estabelecimentos e há funcionalidades para 
o turista local também”, esclarece Antonio Cláudio 
Oliveira, Diretor de Negócios da Leucotron.   

Franco & Bachot reinaugura 
Showroom em São Paulo

A Franco & Bachot, marca 100% brasileira de mó-
veis para hotéis, restaurantes, shoppings e similares, 
acaba de reinaugurar seu showroom. Localizado na 
Rua Paula Sousa, no centro de São Paulo, o ambiente 
foi completamente remodelado para receber os lan-
çamentos da linha Trends da marca.

O projeto do novo showroom foi idealizado pelo en-
genheiro Leandro Salgado e a empresa que executou foi 
a MMS Global. Com um ambiente ainda mais moderno 
e climatizado, a Franco & Bachot visa oferecer a seus 
clientes exclusividade e atendimento personalizado 
prezando o design, qualidade e conforto absoluto.

Alberto Medeiros Franco, Conselheiro da 
Franco & Bachot Móveis, afirmou que a empresa  
está sempre lançando novidades e tendências em 
relação ao design do mobiliário. “Com o novo sho-
wroom, nossos clientes poderão ver de perto todos 
os lançamentos da marca”, destaca.
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Grupo Meliá anuncia unidade no Irã
Com um hotel cinco estrelas, a Meliá 

Hotels International anunciou sua entrada no 
mercado iraniano. O Gran Meliá Ghoo (Foto 
acima) será o primeiro hotel desta catego-
ria  a ser gerenciado por uma rede hoteleira 
internacional no país. A propriedade ficará 
no maior complexo residencial, comercial e 
hoteleiro desenvolvido no Irã, localizado em 
Salman Shahr, um destino de férias e negó-
cios muito popular no Mar Cáspio. 

O Irã deve atrair mais de 20 milhões de vi-
sitantes por ano até 2025, 15 milhões a mais 
que a média atual. O hotel é parte do pro-
jeto Ghoo, Middle East Diamond, no norte 
do país. Além do hotel, o resort também terá 
duas torres residenciais, um centro esporti-
vo, estacionamento e um shopping – que já 
está aberto ao público – dentro de uma área 
de 180 mil metros quadrados.

O Gran Meliá Ghoo ocupará uma torre 
de 130 metros de altura com 319 quartos de 
luxo de diferentes tipos, inclusive uma Suíte 
Presidencial com mais de 500 metros qua-
drados. Oferecerá a infraestrutura e todos os 
serviços de luxo esperados de um hotel cinco 
estrelas, com sete restaurantes e bares, mais 
de 1.300 metros quadrados de instalações de 
negócios e eventos, duas piscinas, spa e vá-
rias opções de lazer e compras.

Hilton Garden Inn chega ao norte 
do Chile com novo hotel em Iquique

O Hilton Garden Inn, marca da cadeia de ho-
téis Hilton Worldwide, anunciou a abertura do 
Hilton Garden Inn Iquique (Foto abaixo), Região 
de Tarapacá, no Chile. O novo hotel dispõe de 123 
quartos e é o quinto hotel da companhia no país.  
Os hóspedes terão à disposição internet Wi-Fi de 
alta velocidade em todo o hotel, business center 
aberto 24 horas, academia de ginástica de últi-
ma geração e uma piscina coberta climatizada. 
O hotel também dispõe de um espaço multifun-
cional para eventos e salas de reuniões que podem 
acomodar até 200 pessoas.

Os quartos contam com edredons e lençóis 
brancos, mesa de trabalho ampla, cadeira ergo-
nômica, TV de alta definição de tela plana LCD 
de 43” e um “centro de hospitalidade” com mini 
refrigerador e cafeteira. Opções gastronômicas in-
cluem um restaurante de serviço completo e bar 
que oferece pratos a la carte preparados na hora 
para o café da manhã, almoço e jantar, bem como 
coquetéis e comidas rápidas. O hotel também 
oferece serviço de quarto 24 horas e a Pavilion 
Pantry, loja com uma seleção de deliciosas refei-
ções prontas, bebidas e lanches, bem como itens 
de necessidade básica de última hora. 

JW Marriott Hotels & Resorts lança 
hotel em Monterrey no México

A rede hoteleira JW Marriott Hotels & 
Resorts, anunciou que a cidade de Monterrey, 
no México, será contemplada com um hotel 
JW Marriott (Foto a seguir. A expectativa é 
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de que o empreendimento de luxo entre em 
operação em 2019, com 250 apartamentos.

A propriedade fará parte do complexo mul-
tiuso de alto nível Arboleda, localizado na área 
de San Pedro Garza García da cidade em um 
terreno de quase 400 mil m2. O projeto con-
templará edifícios residenciais e comerciais, 
parques paisagísticos e diversas opções de 
compras e refeições.

O JW Marriott Monterrey será certificado pelo 
LEED e terá 250 luxuosos apartamentos e suítes, 
piscina e bar na cobertura com vistas panorâmi-
cas da cidade e das montanhas de Sierra Madre. 
Compõem o projeto um centro de fitness com 300 
metros quadrados, Executive Lounge de 195 m2, 
dois restaurantes, um lobby bar e mais de 1.600 m2 
de modernos espaços para reuniões e eventos.

Novo Iberostar na Espanha
A rede Iberostar acaba de colocar em operação 

o Iberostar Costa del Sol (Foto acima), novo em-
preendimento de quatro estrelas, que funcionará 
em um edifício já construído. Este é o sexto hotel 
da rede na comunidade espanhola de Andaluzia e 
conta com um total de 265 quartos, a maioria de-
les com vista para o mar, assim como um centro 
de bem-estar & Spa de 800 m². Para abertura des-
te hotel foram investidos 2 milhões de euros, com 
o intuito de adaptar o produto e os serviços desse 
hotel aos padrões de qualidade da rede a partir de 
uma reforma profunda no edifício atual. Foi reali-
zada a renovação do mobiliário, a criação de uma 
nova piscina para crianças, a reforma da sharing 
pool das suítes privadas e a construção de novos 
terraços-solário individuais em diferentes quartos. 
Além dos quatro bares já existentes, a renovação 
inclui a ampliação do buffet com show cooking, a 
criação do novo Sea Soul Restaurant e a implemen-

tação de um exclusivo Beach Club com restaurante 
à la carte e um novo espaço, ao ar livre, na praia.  

Four Seasons em Dubai 
A Four Seasons acaba de inaugurar um luxuoso ho-

tel na cidade de Dubai, a maior cidade dos Emirados 
Árabes Unidos. O Hotel Dubai International Financial 
Center  (Foto abaixo) conta com oito andares e 106 
acomodações, situado na área pedestre do DIFC (si-
gla para Centro Financeiro Internacional de Dubai) 
– onde estão empresas multinacionais, galerias de 
arte, lojas, restaurantes e night clubs. O hotel possui 
um espaço reservado exclusivamente para os hós-
pedes no terraço do Four Seasons Hotel DIFC, com 
lounges privativos e mesas casuais, um snack bar e 
uma convidativa piscina, aberta em um dos lados, 
lembrando um enorme cubo de gelo. Próximo do 
espaço estão o spa – com tratamentos em ouro 
24 quilates para quem procura cuidados estéticos 
ou massagens para os viajantes que precisam re-
laxar e repor energias - e a academia 24 horas. 
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Empreendimentos administrados pela 
Vert Hotéis conquistam selo sustentável

Em reconhecimento às boas práticas sustentá-
veis, os empreendimentos administrados pela Vert 
Hotéis - Ramada Airport Lagoa Santa, Ramada 
Americana, Ramada Encore Luxemburgo, e.Suítes 
Sion e Ramada Encore Minascasa - conquistaram 
o selo EcoLíder, respectivamente nas categorias 
ouro, bronze, ouro, platina e ouro, concedido pelo 
site de viagem TripAdvisor. Para receber o selo, 
os empreendimentos seguiram uma série de pa-
drões ambientais desenvolvidos para o site, por 
meio de uma empresa de consultoria especiali-
zada em práticas sustentáveis.

A Vert Hotéis adota o conceito de hotelaria 
verde e sustentável que busca adequar o desen-
volvimento do setor de hospedagem aos espaços 
urbanos de forma harmônica. O Gestor de sus-
tentabilidade e qualidade da Vert Hotéis, Rodolfo 
Oliveira diz que a empresa pratica a sustentabili-
dade nos aspectos econômico, social e ambiental. 
“Visamos otimizar o uso dos recursos naturais, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável, 
o que, consequentemente, gera redução de custos 
nas nossas unidades. Desde a construção dos ho-
téis, é adotada a cartilha de sustentabilidade da 
Vert Hotéis, onde estão às premissas necessárias 
para se construir ou realizar a conversão de um 
hotel às nossas bandeiras, buscando uma edifica-
ção  eficiente”, destaca.

O gestor ainda destaca que ações sociais tam-
bém são adotadas pelos empreendimentos, com 
o objetivo de favorecer os moradores do entor-
no. “Priorizamos a contratação de colaboradores 
que morem próximo de nossas unidades visando 
contribuir para uma melhor qualidade de vida 

dos mesmos; ofertamos um ambiente de traba-
lho agradável e ainda a possibilidade de cres-
cimento a quem deseja. Todos os colaboradores 
são responsáveis pelo sucesso das ações susten-
táveis e não se pode falar em resultado sem falar 
da alegria das pessoas, seu crescimento profis-
sional e pessoal”, acrescenta Rodolfo.

Para o gerente geral do Ramada Encore Virgínia 
Luxemburgo, Edson Franca, o selo Ecolíder é mais 
uma estratégia de diferenciação no mercado ho-
teleiro, ao dar destaque às práticas sustentáveis 
adotadas pelos empreendimentos e visibilidade 
às ações realizadas na página do estabelecimento 
no Tripadvisor. “Essa é uma ótima forma de atrair 
um número cada vez maior de viajantes interessa-
dos em práticas sustentáveis. Acreditamos que no 
futuro, necessariamente, a hotelaria tradicional irá 
se ajustar a métodos modernos e sustentáveis para 
seguir seu pleno desenvolvimento,” prevê.

Os estabelecimentos devem se reinscrever a cada 
dois anos para que o reconhecimento como EcoLíderes 
do TripAdvisor seja sempre atual e preciso.

Hilton Barra (RJ) conquista o 
prêmio Bright Blue Futures

O hotel Hilton Barra Rio de Janeiro, localizado 
na capital fluminense, conquistou recentemente o 
Prêmio Bright Blue Futures, concedido pela rede 
hoteleira Hilton Worldwide. A premiação é consi-
derada uma das mais importantes da rede e é feita 
entre os destaques das mais de 570 propriedades 
da rede ao redor do mundo que contribuem de 
maneira positiva para o futuro de crianças e jo-
vens em suas cidades e regiões.

Com menos de um ano de operação no Rio de 
Janeiro, o empreendimento já impactou positiva-
mente mais de 650 jovens. Dentre as ações, foca-
das no mercado de trabalho de turismo e hotelaria, 
se destacam as iniciativas realizadas pelo Hilton 
Barra para inclusão de jovens no mercado de tra-
balho como o “Carreiras@Hilton”, em que o hotel 
recebeu o público interessado em saber mais sobre 
o funcionamento do hotel e futuras oportunidades 
na unidade, palestras em escolas de Ensino Médio 
e a Escola Carvalho Hosken de Hotelaria, em fun-
cionamento na unidade. A escola é uma parceria 
entre o hotel com a Carvalho Hosken, a ONG Rio 
Solidário, o Senac RJ e a Associação Brasileira 
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da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) e tem como 
objetivo qualificar e formar mão de obra espe-
cializada para suprir a demanda do setor.

Para Laura Castagnini, diretora-geral do ho-
tel, “É um orgulho saber que temos uma equipe 
engajada em atividades que impactam positiva-
mente os jovens da nossa cidade e que, hoje, é 
reconhecida como uma das melhores do mundo. 
Este reconhecimento é motivo de inspiração para 
seguirmos neste caminho”, afirma.

Meliá Hotels lança projeto 
sustentável EcoTouch

A rede Meliá Hotels International & Resorts está 
apresentando seu novo programa de sustentabili-
dade para eventos e reuniões chamado EcoTouch 
Meetings. A ação é uma das estratégias da rede 
para proteger o meio ambiente, um dos pilares de 
sua gestão em Responsabilidade Corporativa. A 
princípio, as ações estão sendo executadas em to-
dos os hotéis da empresa na Espanha, ainda estão 

em desenvolvimento a implantação nas outras pro-
priedades da rede pelo mundo.

O projeto EcoTouch influencia tanto os processos 
operacionais da marca, quanto os materiais oferecidos 
para os eventos, além de toda a parte gastronômica, 
sem custo aos hóspedes. Esta ação busca sensibilizar 
e conscientizar os clientes sobre a necessidade de fa-
zer uso responsável dos recursos e sobre o impacto 
ambiental gerado por suas atividades.

A ação tem como características o cálculo da 
emissão de carbono de cada evento promovido nos 
hotéis da rede. Deste modo, o contratante poderá 
saber o total de gases de efeito estufa gerados pelo 
evento, o que torna mais fácil a criação de práticas 
para reduzi-la no futuro. Além disso, o projeto ain-
da utiliza materiais recicláveis, como blocos de no-
tas, canetas, marcadores, flipcharts e porta-copos, 
além de fazer uso eficiente dos recursos, como uti-
lização de jarras de cristal no lugar de garrafas de 
plástico, iluminação de baixo consumo para econo-
mia de energia, equipamentos com qualificação de 
eficiência energética A e coleta seletiva de lixo.
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Realgem’s lança 
repelente para hotéis

A Realgem’s Amenities lançou 
para o mercado hoteleiro um repe-
lente contra insetos. O produto é 
fruto da parceria da empresa com 
o laboratório catarinense Dauher. 
O produto, que estará disponível 
em frasnagas de 30 ml e com tam-
pa flip top, tem o princípio ativo 
DEET 7%. O repelente em loção, 
que é recomendado para adultos 
e crianças acima de dois anos, é 
dermatologicamente testado e 
oferece máxima proteção contra 
os insetos, formando uma cama-
da fina e duradoura. É livre de 
óleo e ainda tem em sua formula-
ção Aloe Vera e Vitamina E. 
Contato – www.realgems.com.br 

ePiso apresenta nova linha EcoClick
A ePiso renovou sua linha EcoClick de 

Revestimentos e lançou novos padrões Ceará, 
Bahia, Espírito Santo, Alagoas e  Santa Catarina, 
em homenagem aos estados do Brasil. O revesti-
mento vinílico é sustentável, resistente e as pro-
priedades termo acústicas potencializam as quali-
dades do produto.

Com réguas de 20,32 cm X 121,92 cm e espessu-
ra de 4mm, a linha EcoClick é indicada para pro-
jetos comerciais com tráfego moderado e residen-
ciais de tráfego intenso. Para instalação basta um 
contra piso nivelado, limpo, seco e liso. O sistema 
de encaixe “macho/fêmea” é prático (dispensa o 
uso de colas) e proporciona a reutilização das ré-
guas em novos projetos ou ambientes. 

Contato - www.episo.com.br 

Ouro Fino lança Linha 
Petra de banheiras

Fabricadas em acrílico, através de um proces-
so quase artesanal, as banheiras da Linha Petra 
da Ouro Fino são produzidas uma por vez. São 
três modelos disponíveis, nas cores branco e pre-
to: individual (cinco jatos de hidromassagem), 
dupla e redonda (com seis jatos). Contam com 
um dispositivos de sucção, entrada e saída de 
água em metal; uma válvula desviadora em ABS 
cromado, uma válvula de controle de ar, além 
de Cromoterapia incorporada à cascata e dois 
travesseiros para banheira estilizados. 

As banheiras da Linha Petra são confeccio-
nadas em acrílico importado com estrutura 
única e reforçada em fibra de vidro. 

Contato – www.ourofino.com.br

Poltrona Massageadora para Hotéis
Especializada em 

produtos para este 
segmento, a empresa 
Massagear apresenta 
ao mercado hote-
leiro sua Poltrona 
Massageadora. A 
Poltrona realiza 
três tipos de mas-
sagens automáticas 
e possui controle para operação de intensidade, téc-
nicas de massagem, inclinagem e reclinagem. Além 
disso, oferece tipo de personalização diferentes, 
como a caixa cofre de fichas ou notas para que o ho-
tel possa ter retorno financeiro sobre o produto. 

Contato – www.massagear.com.br

Realgem’s lança 
repelente para hotéis
Realgem’s lança 
repelente para hotéis
Realgem’s lança 

para o mercado hoteleiro um repe-
lente contra insetos. O produto é 
fruto da parceria da empresa com 
o laboratório catarinense Dauher. 
O produto, que estará disponível 
em frasnagas de 30 ml e com tam-
pa flip top, tem o princípio ativo 
DEET 7%. O repelente em loção, 
que é recomendado para adultos 
e crianças acima de dois anos, é 
dermatologicamente testado e 
oferece máxima proteção contra 
os insetos, formando uma cama-
da fina e duradoura. É livre de 
óleo e ainda tem em sua formula-
ção Aloe Vera e Vitamina E. 
Contato – www.realgems.com.br 

Realgem’s lança Realgem’s lança 
repelente para hotéis
Realgem’s lança 
repelente para hotéis
Realgem’s lança 

Especializada em 
produtos para este 
segmento, a empresa 
Massagear apresenta 

sagens automáticas 

Especializada em 
produtos para este 
segmento, a empresa 
Massagear apresenta 
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