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A informação é a ferramenta mais importante para 
tomada de decisão e negócios. E nesta edição en-
contrará muitas, mas muitas informações de al-

tíssimo conceito e credibilidade editorial para você se atuali-
zar dos últimos fatos e acontecimentos do setor hoteleiro. A 
começar por uma entrevista com Alfredo Lopes, Presidente 
do SinHotéis do Rio de Janeiro que comenta vários aspectos 
sobre a hotelaria da capital fluminense.

Duas matérias especiais certamente vão prender sua atenção 
do inicio ao fim, a de manutenção hoteleira e da polêmica taxa 
cobrada pelo ECAD sobre direitos autorais incidente nos apar-
tamentos dos hotéis. Conheça também como se deu a implanta-
ção do Grand Hyatt Rio de Janeiro, do Slaviero Lifestyle Rio de 
Janeiro e do hotel Ramada Suites Recife.

Tenho certeza que ao começar a ler esta edição só vai parar na 
última página e que ficará muito bem atualizado, pois fazemos o 
que gostamos e com muito carinho e dedicação. A todos uma ótima 
leitura e até nosso encontro em junho, quando entramos em nosso 
15º ano de atividades e vamos apresentar muitas novidades.
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Hotelaria Fluminense 
ganha novo representante

A poucos meses de receber os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, a capital fluminense 

está a pleno vapor  nos  preparat ivos 
para que o evento s e ja  um marco na 
c idade.  Muitos  hotéis  es tão s endo 
cons truídos e  para repres entá- los  fo i 
cr iado o SindHotéis  R io  de Janeiro.

A fundação da entidade surgiu devido a 
necessidade de a categoria hoteleira ter 
um sindicato próprio, que representasse 
a classe como um todo junto aos órgãos 
municipais estaduais e federais. Dentre 
os pleitos do SindHotéis/R J estão o 
investimento na capacitação de mão de 
obra, atuação mais regional no estado, 
além da criação de estratégias específicas 
para posicionar a classe hoteleira sobre 
os compromissos legais assumidos em 
função dos Jogos Olímpicos.

Confira nessa entrevista exclusiva com 
Alfredo Lopes, presidente da entidade, 
como foi o processo de criação do 
Sindicato Patronal, quais são os principais 
gargalos do setor e como a entidade irá 
contribuir para o desenvolvimento da 
hotelaria no estado do Rio de Janeiro.

Revista Hotéis – Recentemente o Sindhotéis/
RJ promoveu uma assembleia com seus 
associados, onde reafirmou-se como a en-
tidade representativa da hotelaria na cida-
de do Rio de Janeiro. Como você analisou 
este momento, tendo em vista as dificulda-
des que teve de enfrentar para se criar o 
Sindicato Patronal próprio da categoria?

Alfredo Lopes– Dentre várias reuniões que 
fizemos ao longo desses 6 anos, a última 
assembleia foi prestigiada por mais 120 
meios de hospedagem do município. Isso 
mostra a seriedade, força e a legitimida-
de do nosso pleito, que é ter um sindicato 
que representasse exclusivamente todos 
os Meios de hospedem, não sendo ele mais 
genérico. Hoje, mais de 70% dos empreen-
dimentos já se desassociaram do SindRio 
e estão filiados ao SindHotéis. Reunimos 
hotéis, apart-hotéis, motéis, pousadas, 
hostels e albergues, entre outros meios de 
hospedagem que tem a confiança de que 
as demandas da categoria serão melhores 
representadas e atendidas num momento 
tão importante para o setor.   

Revista Hotéis – Por que razão o setor hote-
leiro do Rio de Janeiro sentiu necessida-
de de criar um sindicato próprio que não 
estivesse atrelado ao SindRio que repre-
senta bares e restaurantes?

Alfredo Lopes – Por muito tempo, a cate-
goria hoteleira esteve representada por 
um sindicato genérico, ou seja, junto aos 
Bares, Restaurantes, Botequim  e Similares 
em Geral. Muitos interesses, antes conver-
gentes, se apresentam hoje de forma dife-
renciada. Por todas as particularidades, 
desde reivindicações salariais, índices 
para acordos coletivos até singularidades 
da formação de mão de obra, identifica-
mos que chegou o momento de caminhar-
mos individualmente em busca da me-
lhor representatividade para cada um dos 
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segmentos empresariais. A criação surgiu 
da necessidade da categoria hoteleira em 
ter um sindicato próprio representando 
a classe junto aos órgãos municipais, es-
taduais e federal e podendo negociar os 
acordos coletivos junto ao Sindicato dos 
Trabalhadores. A partir da criação do 
SindHotéis-RJ, as operações hoteleiras 
passam a ter uma entidade pensando ex-
clusivamente na realidade de seus negó-
cios e suas demandas.

Revista Hotéis – Como e quando o 
SindHotéis/RJ entrou em operação e 
quais são as atribuições? Ele se tornou o 

único representante do setor na cidade do 
Rio de Janeiro?

Alfredo Lopes – O SindHotéis-RJ – Sindicato 
Patronal da Classe Hoteleira da cidade do Rio 
de Janeiro foi fundado oficialmente em 29 de 
novembro de 2010, quando teve início o pro-
cesso de criação e regulamentação do novo 
sindicato. A aprovação no Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª região, TRT/RJ, veio em ju-
lho de 2013. Desde então, correm os trâmites 
internos e judiciais da formalização do regis-
tro sindical. A expectativa é de que o registro 
saia até as Olimpíadas, uma vez que todos os 
requisitos exigidos foram preenchidos, mas 
desde então a entidade já atua como entidade 
representativa da classe.

Revista Hotéis – Quantos associados tem 
hoje o Sindhotéis /RJ e quais são os bene-
fícios oferecidos ao setor em detrimento 
ao que era oferecido pelo Sindrio?

Alfredo Lopes – Atualmente já temos mais de 
80 empreendimentos hoteleiros afiliados. 
O principal benefício é a representativi-
dade exclusiva, focada especificamente na 
demanda do segmento de hospedagens. 

Revista Hotéis – Mesmo sendo uma repre-
sentação sindical recente, já houve con-
quistas para o setor hoteleiro?

Alfredo Lopes  – O novo sindicato conduziu 
as formalizações dos Acordos Individuais 
dos hotéis perante o Sindicato Laboral 
Profissional, referente ao(s) exercício(s)  
de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e 
está à frente do Acordo Individual do exer-
cício 2016/2017 em início de negociações. 
O sindicato também firmou acordo com a 
Superintendência Regional de Trabalho e 
Emprego – M.T.E para viabilizar a contra-
tação de mais de 2 mil profissionais com 
deficiência, de refugiados e jovem apren-
diz. O site  do Sindhoteis Rj disponibili-
za, também, uma importante ferramenta 
a serviço dos setores de RH dos hotéis: o 
Mural de Oportunidades, que compartilha 
vagas disponíveis na hotelaria.   

Revista Hotéis – Quais são as principais me-
tas a serem alcançadas pelo  SindHotéis/
RJ nos próximos anos?

Alfredo Lopes – O sindicato atuará represen-
tando a indústria hoteleira em suas deman-
das e particularidades. Buscamos reunir e 
destinar recursos oficiais específicos para 
investir na capacitação da mão de obra, 
um dos principais desafios da hotelaria. 
Destacamos ainda uma atuação cada vez 
mais regional, valorizando os diferenciais 
e colaborando nas demandas das diversas 
categorias e de cada bairro do Rio, além 
da criação de estratégias específicas para 
posicionar a classe hoteleira sobre os com-

“A categoria hoteleira 
esteve representada por 
um sindicato genérico”
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promissos legais assumidos em função dos 
Jogos Olímpicos. 

 

Revista Hotéis – Como você avalia o atual 
cenário político econômico? Ele chegou à 
mudar um pouco o perfil dos hóspedes da 
hotelaria fluminense? Houve queda na 
taxa de ocupação ou mesmo nas diárias?

Alfredo Lopes –  A crise econômica e po-
l í t ica,  incluindo a alta do dólar,  im-
pactou no turismo internacional .  Ao 
mesmo tempo, favoreceu as viagens in-
ternas,  então o mercado nacional  rea-
giu bem. Não registramos grandes que-
das na ocupação,  especialmente se for 
levado em conta o enorme incremento 
na oferta de leitos já  em operação.  Um 
dos grandes desafios da cidade é conse-
guir  formar um calendários de eventos 
f ixo anual  da cidade,  que contemple os 
meses de baixa temporada com eventos 
que gere negócios al imentando toda a 
cadeia produtiva do turismo.  

 

Revista Hotéis – Muitos hotéis estão sendo 
construídos para atender as Olimpíadas, 
mas vários especialistas e consultores do 
mercado garantem que haverá uma super 
oferta na região da Barra da Tijuca, onde 
se concentra o grande número de novos ho-
téis. Que avaliação você faz deste cenário?

Alfredo Lopes –  ABIH-RJ e  Rio CVB já 
trabalham fortemente neste cenário 
de forma preventiva,  com o intuito de 
posicionar a Barra da Ti juca como um 
destino completo de lazer e  negócios. 
Diversos hotéis  da região estão inves-
t indo em grandes centros de convenções 
próprios,  o que promete incrementar a 
ocupação no segmento corporativo.  O 
Rio CVB tem participado de diversas 
feiras nacionais  e  internacionais ,  além 

de realizar parcerias com empresas aé-
reas e  ações de divulgação focadas no 
destino nacional .  É o momento de tra-
balhar na captação e na divulgação do 
nosso parque hoteleiro e do nosso des-
t ino,  que estão totalmente renovados. 

 
Revista Hotéis – A hotelaria da cidade do 

Rio de Janeiro está preparada para aten-
der plenamente os milhares de visitantes 
das Olimpíadas, principalmente no que 
se refere a qualificação da mão de obra?

Alfredo Lopes– Os investimentos da iniciati-
va privada não foram poucos nos últimos 
anos, tanto em infraestrutura como em ca-
pacitação. Cito como exemplos as bem-su-
cedidas iniciativas das escolas de hotelaria 
da Rede Windsor e da Carvalho Hosken, 
no hotel Hilton. Esperamos oferecer um 
serviço à altura da nossa estrutura.   

Revista Hotéis – Qual é a expectativa do 
SindHotéis/RJ em relação a hotelaria da ci-
dade do Rio de Janeiro nos próximos anos?

Alfredo Lopes – Podemos estimar que a re-
alização de uma Olimpíada acelere em até 
20 anos o desenvolvimento de uma cidade, 
o que faz desta oportunidade um aconte-
cimento ainda mais decisivo para o setor. 
Os legados em infraestrutura são incontes-
táveis e a hotelaria, sem dúvida, é prota-
gonista neste cenário. Teremos a rede ho-
teleira totalmente renovada, com o desafio 
de garantir que todo esse crescimento se 
dê de forma sustentável, adaptada à nova 
realidade do mercado. 

“Já temos mais de 80 
hotéis afiliados e 

vamos aumentar rápido”
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Arrecadação de 
Direitos Autorais do ECAD 

revolta hoteleiros

A grande maioria dos hóspedes não ouvem música dentro dos apartamentos, 

por isto os hoteleiros questionam a cobrança do ECAD 

Só em 2015, a entidade 
arrecadou R$ 24,3 milhões de 
direitos autorais provenientes do 
segmento de hotéis. Derrota na 
justiça do órgão para ABIH-MG 
recentemente deu novo fôlego à 
discussão: a cobrança é justa?

A antiga batalha dos hotéis contra a arre-
cadação de direitos autorais pelo ECAD 
– Escritório Central de Arrecadação e 

distribuição pela disponibilização de aparelhos de 
rádio e TVs nos apartamentos continua e parece es-
tar longe de ter um fi m. Fundado em 1976 para ar-
recadar os direitos autorais de cada música tocada 
“em execução pública” no Brasil, seja ela nacional 
ou estrangeira, o ECAD é formado por nove asso-
ciações — de músicos, compositores, intérpretes, 
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autores e mais — que funcionam como sindica-
tos que devem repassar o dinheiro aos artistas. 
Mas nem todos os estabelecimentos concordam 
“de bom grado” com a cobrança. Por uma di-
vergência de leis, um dos combatentes a esta 
arrecadação são os hotéis. 

O valor de direitos autorais oriundos do seg-
mento hoteleiro representa 13,9% da arrecadação 
total de usuários gerais. Em 2015, mais de 82.636 
titulares de música, entre eles, autores, intérpretes 
e músicos acompanhantes, que tiveram suas músi-
cas executadas nas TVs e nas rádios AM/FM, re-
ceberam o pagamento de pouco mais de R$ 24,3 
milhões de direitos autorais provenientes do seg-
mento de hotéis, de acordo com o órgão.

O principal argumento dos hoteleiros é baseado 
na lei de número 11.771/2008, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Turismo e estabelece os quar-
tos de hotéis como locais de frequência individual 
e de uso exclusivo do hóspede, o que não se encai-
xaria no princípio de “execução pública”. Em con-
trapartida, o ECAD se baseia fi rmemente na Lei de 
Direitos Autorais, de número 9.610/98 que, em seu 
artigo 68, determina que todo local de frequência 
coletiva que utilize música publicamente (através 
de rádio ou aparelhos de TV) deve pagar direitos 
autorais ao ECAD, inserindo as unidades habita-
cionais neste critério. Assim, surge o debate: os 
quartos de hotéis são locais de frequência coletiva 
e, então, devem ser cobrados pelo órgão?

Frequência individual ou coletiva?
De acordo com Márcio Fernandes, Gerente exe-

cutivo de arrecadação do órgão, apenas em 2015, o 
ECAD distribuiu R$ 771,7 milhões a 155.399 titula-
res de música (compositores, intérpretes, músicos, 
editores e produtores fonográfi cos) e associações. 
O executivo afi rma que o segmento de hotéis é con-
siderado como local de frequência coletiva, esten-
dendo essa defi nição a todos os ambientes do ho-
tel, inclusive aos quartos (exceto quando estes são 
usados como moradia permanente). “Os quartos 
de hotéis, apesar de serem ocupados de maneira 
individual pelos hóspedes, são utilizados por di-
versas pessoas no decorrer de um período/tempo-
rada. Entende-se que a música disponibilizada nos 
quartos, seja na programação musical de rádio ou 

televisiva, é um atributo importante para o maior 
conforto dos clientes, agregando valor ao negócio. 
Portanto, é devida e justa a retribuição aos artistas 
criadores das obras musicais”, explica Fernandes. 

Ele destaca que a lei de turismo, que visa o de-
senvolvimento econômico dessa atividade de in-
dústria, não defi ne os hotéis e motéis como locais 
de frequência individual. Ela simplesmente dá con-
ceito legal aos meios de hospedagem, defi nindo-os 
como ‘empreendimentos ou estabelecimentos, in-
dependentemente de sua forma de constituição, 
destinados a prestar serviços de alojamento tem-
porário, ofertados em unidades de frequência indi-
vidual e de uso exclusivo do hóspede’. “Dito isso, 
importante pontuar que jamais se travou qualquer 
discussão acerca da ocupação individual (“limita-
ção”) dos quartos, que não deve ser confundido 
com a frequência coletiva imposta ao estabeleci-
mento.  A cobrança de direitos autorais é sempre 
pautada em sua Lei de regência e nos princípios 
consagrados pela Constituição Federal. Qual-
quer projeto de lei que vise restringir o alcance 
da proteção conferida aos respectivos criadores 
fatalmente irá violar a Constituição e os tratados 
internacionais aderidos pelo Brasil”, argumenta 
o gerente executivo da entidade.

Com relação à Lei de Turismo, Fernandes afi rma 
que a Lei Federal nº 11.771/2008 disciplina a Po-
lítica Nacional de Turismo, atribuindo ao Estado 
a missão de fomentar este segmento do país. Em 
contrapartida, a lei de direitos autorais 9.610/1998 
rege toda a matéria autoral, de modo que, sobre a 
questão autoral não há que se falar na aplicação de 
qualquer outra Lei que não seja esta. “O Superior 
Tribunal de Justiça vem declarando a inaplicabili-
dade da Lei Geral do Turismo nas ações que ver-
sam sobre direitos autorais. Portanto, apesar da Lei 
do Turismo dispor que o quarto de hotel não é lo-
cal público, o certo é que aquela norma jurídica não 
se aplica e não se sobrepõe ao comando da Lei de 
Direitos Autorais, até porque o artigo 68, parágrafo 
3º da Lei de Direitos Autorais prevê que os hotéis e 
motéis são locais de frequência coletiva e sem res-
trição de espaço, ou seja, pouco importando, se a 
execução pública se dá nas áreas comuns ou nos 
aposentos”, declara o porta-voz do ECAD. 

O valor da retribuição autoral deve ser pago, 
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é de R$ 65,58. Os valores ora fi xados são devidos 
pela execução musical nos aposentos de hotéis e 
similares, independentemente do processo técnico 
utilizado na recepção sonora ou audiovisual, seja 
por aparelhos receptores de rádio ou televisão, seja 
pela televisão por assinatura ou por captação dire-
ta por meio de alto-falante ou aparelhos análogos.

Márcio Fernandes declarou que o ECAD procu-
rou entender as características do setor hoteleiro 
adotando critérios de cobrança alinhados com a 
realidade de cada estabelecimento. No que se refe-
re à cobrança por aposentos, há alguns anos, o va-
lor da retribuição autoral é calculado com base na 
taxa média de ocupação anual e na média diária de 
utilização dos aparelhos (TV ou rádio), conforme 
pesquisa realizada pelo Ibope - Instituto Brasilei-
ro de Opinião Pública e Estatística, realizada para 
avaliar o tempo médio em que as pessoas usavam 
os aparelhos de rádio ou televisão nos quartos en-
quanto estavam hospedadas.

Desde outubro de 2015, o segmento passou a 
contar com mais um critério. Os hotéis, motéis, 
pousadas e similares agora também podem obter 
descontos que variam de 15% a 60% no valor men-
sal da retribuição autoral, dependendo da catego-
ria socioeconômica do estado e do nível populacio-
nal do município em que se encontram. “Por conta 
desse conjunto de fatores, o ECAD vem obtendo 
êxito nas ações judiciais com as empresas do setor 
hoteleiro, principalmente junto ao Superior Tribu-
nal de Justiça, que nos últimos anos tem acolhido o 
pleito do ECAD e ratifi cado a cobrança prevista no 
seu Regulamento de Arrecadação em quase 100% 
(cem por cento) dos recursos que chegam àquela 
instância superior”, explica o gerente. 

Para o cálculo da retribuição autoral devida, re-
lativamente à sonorização ambiental de seus apo-
sentos, o ECAD considera as taxas de ocupação 
(sobre a lotação máxima do estabelecimento) e efe-
tivas utilizações informadas em pesquisa realizada 
pelo Ibope, conforme a seguir: 

Norte - 50,51%
Nordeste - 49,59%
Centro-Oeste - 52,46%
Sudeste - 50,63%
Sul - 48,97%
Estão excluídas dos cálculos acima as execuções 

tal como assegurado nos acórdãos proferidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça, como por 
exemplo: Recurso Especial nº 1.573.613-SP e 
Embargos de Declaração em Recurso Especial 
nº 1.331.8000-SP, julgados em 12/02/2016 e 
21/05/2013, respectivamente.

O cálculo do valor e 
critérios estabelecidos

Em seu portal online, o ECAD disponibiliza a 
forma como calcula os valores por cada tipo de es-
tabelecimento que executa obras protegidas pelas 
associações. De acordo com a apresentação, o cál-
culo do direito autoral é realizado de acordo com 
os critérios estabelecidos no Regulamento de Arre-
cadação e sua Tabela de Preços, sendo estes defi ni-
dos pelos próprios titulares do direito autoral, atra-
vés da Assembleia Geral do Ecad, formada pelas 
associações de música que o integram. Ambos são 
baseados em critérios utilizados internacionalmen-
te, de acordo com o órgão.

O ECAD utiliza em sua tabela de preços o refe-
rencial denominado UDA - Unidade de Direito Au-
toral, cujo valor unitário é fi xado pela Assembleia 
Geral da instituição e é objeto de reajuste anual. O 
valor atual da UDA, reajustado em julho de 2015, 

Márcio Fernandes – “Entende-se que a música 

disponibilizada nos quartos, agrega valor ao negócio. 

Portanto, é devida e justa a retribuição aos artistas”



13

Especial

maio/2016



14

Especial

maio/2016maio/2016

estão sendo prejudicados. Caso não houvesse 
inadimplência tão alta, o valor total distribu-
ído em 2105 seria de  mais  R$  60  mi lhões , 
aprox imadamente .  Ou se ja ,  es tes  ar t i s tas 
poder iam ter  receb ido  quase  t rês  vezes 
mais  o  va lor  que  receberam de  d i re i tos 
autora is  des te  segmento” ,  defende  o  Ge-
rente  Execut ivo  do  ECAD.

Todos os valores arrecadados pela entidade 
são classificados de acordo com as formas de 
utilização da música (por exemplo, os valores 
arrecadados das emissoras de rádio são distri-
buídos para as músicas executadas em rádio), 
para que posteriormente sejam distribuídos, 
obedecendo aos critérios definidos pelas asso-
ciações que integram a Assembleia Geral. Os 
valores arrecadados do segmento de hotéis são 
classificados como Direitos Gerais cuja distri-
buição é feita com base no que foi tocado nas 
emissoras de rádio e televisão.   

musicais em restaurantes, bares, boates, academias 
de ginástica, saunas e afi ns localizados nos hotéis, 
motéis, pousadas, albergues, apart-hotéis e simi-
lares, pois apresentam critérios e parâmetros dife-
renciados e estipulados no Regulamento. 

Inadimplência
De acordo com Márcio Fernandes, muitos ho-

téis realizam o pagamento ao ECAD de manei-
ra voluntária e pontual. “Podemos citar alguns 
exemplos como unidades pertencentes à redes: 
Ibis, Novotel, Mercure, Meliá Brasil, Windsor, 
Club Med, Blue Tree, Go Inn, Confort, Quali-
ty, Estamplaza, Royal Palm Plaza, Ibis Budget, 
Costa do Sauípe, Sheraton, e muitos outros”, 
menciona. Contudo, o executivo afirma que 
a inadimplência do segmento hoteleiro à ar-
recadação do órgão ainda é grande e chega a 
66,5%. “Autores, intérpretes e músicos das mú-
sicas tocadas nas rádios e TVs abertas do país 

O Ecad considera as taxas de ocupação e efetivas utilizações informadas em pesquisa realizada pelo Ibope

FreeImages.com/Marc Swarbrick
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‘Fere a lei’
O fi m da cobrança de direitos autorais 

sobre obras executadas nos quartos de ho-
téis é uma das bandeiras da agenda legis-
lativa da FBHA - Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação para 2016. A 
entidade também apoia que os aposentos 
hoteleiros são locais de frequência indivi-
dual, e não coletiva, baseada no artigo 23 
da Lei Geral do Turismo. Alexandre Sam-
paio, Presidente da entidade, acredita que 
a ‘execução pública musical’ seja inexis-
tente. “Reconhecemos a cobrança em rela-
ção a áreas de uso coletivo, como o lobby, 
mas não podemos aceitar pagar direitos 
autorais em unidades individuais porque 
isso fere a própria lei. Além disso, não po-
demos sequer estabelecer, nem o ECAD, 
quais músicas foram ouvidas individual-
mente pelos hóspedes”, declara Sampaio.

Ele explica que o valor que os hotéis pa-
gam a entidade varia em função da quanti-
dade de quartos em hotéis e metragem qua-
drada sonorizada das áreas de uso coletivo 
nos hotéis, bares e restaurantes. Há, ainda, 
um critério de cobrança nos eventos realiza-
dos (festas, recepções etc.). Mas, em relação 
aos quartos, a entidade considera tratar-se de 
uma cobrança feita de forma aleatória, pois 
não existe como controlar o que está sendo 
ouvido pelo hóspede dentro dos quartos – 
ou mesmo se ele realmente está ouvindo 
música. “O ECAD não tem como fazer essa 
aferição, nem os hotéis. O valor despendido 
com esta cobrança poderia ser investido em 
melhorias na própria rede hoteleira, tendo 
o cliente como maior benefi ciado. Estamos 
falando de uma cobrança desvinculada de 
um fi m específi co que incide sobre algo ex-
tremamente subjetivo e sem controle algum. 
Todo e qualquer investimento que se possa 
fazer em melhorias é extremamente impor-
tante e saudável, principalmente em mo-
mentos de crise, quando mais necessitamos 
de inovações para atrair clientes”, defende, 
citando como exemplo a captação de even-
tos em hotéis e resorts, que atraem turistas 
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de negócios e equilibra momentos de sazonali-
dade, uma vez que é um mercado que tem de-
manda na maior parte do ano. 

Para Ricardo Rielo, Gerente Jurídico da FBHA, a 
abertura do mercado de direitos autorais trazida no 
bojo da Lei 12.853/13 (que altera a Lei de Direitos 
Autorais) deve ser implementada pelo Ministério 
da Cultura o mais breve possível, permitindo-se 
que outras associações de titulares de obras mu-
sicais, além do ECAD, possam cobrar e arrecadar 
direitos autorais. “Isso permitirá um preço jus-
to de retribuição pela utilização da obra musi-
cal, fi xação de critérios razoáveis e transparentes 
de cobrança e, por isso, benefícios para todos os 
envolvidos, inclusive meios de hospedagem, res-
taurantes, bares e similares”, explica.

Segundo ele, no caso dos restaurantes, a maior 
reclamação quanto aos critérios de cobrança pouco 
transparentes teve origem na própria classe artís-
tica, o que ensejou a instalação de uma CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquérito) de Direitos Au-
torais no Congresso e a abertura de um processo 
no CADE - Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, onde foi reconhecida a atuação mono-
polista do ECAD, em prejuízo do próprio mercado. 
Na prática, os prepostos do ECAD visitam restau-
rantes e preenchem um documento com um rol 
aleatório de músicas que não são executadas nos 
estabelecimentos, apenas com o fi m de justifi car a 
cobrança e manter a arrecadação.

União de entidades
O FOHB - Fórum de Operadores Hoteleiros do 

Brasil, ao lado de outras entidades do setor, posi-
ciona-se de forma contrária à cobrança do ECAD 
pelos direitos autorais de material sonoro execu-
tado por rádios e televisões dentro das unidades 
habitacionais. O FOHB vem atuando no sentido de 
obter critérios claros e objetivos para a cobrança. 
No início de 2016, a entidade assinou ofício conjun-
to à FBHA, ABR - Associação Brasileira de Resorts 
e a ABIH - Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis, que foi entregue à comissão especial na Câ-
mara dos Deputados, que discute as proposições 
referentes à cobrança de direitos autorais.

De acordo com o Vice-Presidente Administrati-
vo Financeiro do FOHB, Paulo Caputo, a proposta 
e luta da entidade é, justamente, ter critérios claros 
e objetivos para a cobrança, que hoje não é feita de 
forma parametrizada. “A questão que se coloca é 
referente à legalidade da cobrança. A partir do mo-
mento em que a LGT (Lei Geral do Turismo) carac-
teriza UHs como locais de frequência individual, a 
cobrança é indevida”, declara o executivo.

Vitória na justiça 
Protocolada no dia 29 de janeiro, a ação movida 

de forma conjunta pela ABIH/MG – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Ge-
rais contra o ECAD teve fi nal feliz para os hotéis 
associados. Segundo decisão publicada pela 7ª 
vara Cível de Belo Horizonte, o ECAD não po-
derá mais cobrar a taxa de direitos autorais em 
relação aos aparelhos de rádio e de televisão 
disponibilizados nos quartos de hotel. Um dos 
hotéis da capital mineira que pagavam a taxa de 
direitos autorais para o órgão é o Mercure Lour-
des. De acordo com a coordenadora administra-
tiva do hotel, Amanda Almeida, a taxa girava em 
torno de R$ 6 mil por mês.

Especial

Alexandre Sampaio – “O valor despendido com esta 

cobrança poderia ser investido em melhorias na própria 

rede hoteleira, tendo o cliente como maior beneficiado”
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Na decisão, o Tribunal determinou a suspensão 
imediata devido à cobrança ser caracterizada como 
abuso do direito de defesa e um dano irreparável 
ou de difícil reparação. “Local de frequência co-
letiva não inclui o quarto de hotel, já que é de 
uso exclusivo do contratante, podendo ele in-
clusive impedir que os funcionários do hotel, 
entrem sem o seu consentimento [...] Faltam 
fundamentos para a cobrança dos direitos au-
torais em relação aos aparelhos de rádio e tele-
visão disponibilizados nos quartos de hotel”. 

De acordo com a Presidente da ABIH-MG, Patrícia 
Coutinho, já existia precedentes que defendiam que a 
utilização de aparelhos de rádio e televisão em quar-
tos de hotel é considerada privada, uma vez que os 
hotéis não obtém lucro por disponibilizar esse servi-
ço aos seus hóspedes. “O simples fato de disponibi-
lizarmos aparelhos de rádio e televisão nos quartos 
do hotel, conferindo ao hóspede a liberdade de sua 
utilização ou não, bem como do canal ou estação 
que pretende sintonizar o aparelho, não autoriza 
a cobrança de direitos autorais. Para caracterizar a 
incidência dos direitos autorais faz-se necessária à 
retransmissão. Se o hóspede faz a recepção de sons 
e imagens o seu quarto, não há como enquadrar este 
ambiente no conceito de local de frequência coletiva, 
mas sim classifi cá-lo como unidade de frequência in-
dividual,” esclarece Patrícia.

A presidente da entidade acredita que a real in-
tenção do legislador da Lei de Direitos Autorais 

(9.610/98) era incluir a cobrança nas áreas coletivas 
dos hotéis e não nos quartos, pois se mostra de di-
fícil aferição saber se realmente o hóspede utilizou 
o rádio e a TV, por quanto tempo, a taxa de ocupa-
ção exata, etc. “O ECAD nunca procurou a nossa 
Associação, por exemplo, para saber dados de ocu-
pação hoteleira, e baseia-se na temerária pesquisa 
do Ibope. Se, para cobrança de qualquer imposto, 
o Estado precisa listar de forma clara e taxativa 
um tributo, imagine então no caso desta entidade 
privada que não tem competência alguma para se 
auto-regulamentar ou ampliar a incidência de di-
reitos autorais. Não se pode interpretar extensiva-
mente a cobrança de qualquer tributo, muito me-
nos a incidência de direitos autorais pelo ECAD. 
Se entendem que os hotéis devem pagar sobre a 
transmissão dentro do quarto de hotel, não po-
deriam passar a entender também que ocorre a 
incidência na transmissão dentro das residên-
cias? Qual a diferença entre quarto de hotel e a 
residência de alguém? Não seriam ambos locais 
de transmissão privada? Não seria extremamente 
temerária a interpretação dada hoje sobre a cobran-
ça?”, questiona Patrícia Coutinho.

Outro ponto que a presidente da ABIH-MG cita 
é que não há fi scalização adequada quanto à desti-
nação da arrecadação e inclusive os destinatários 
da lei, os artistas, não estão satisfeitos com a forma 
que o Ecad distribui os direitos autorais. “Os ditos 
“fi scais” do Ecad não são nem funcionários desta 
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entidade, são profi ssionais autônomos, com metas 
mensais de arrecadação. O ECAD não é ente públi-
co, não tem poder de polícia, não tem competência 
para legislar”, aponta. Segundo ela, não existe se-
quer harmonização de valores a serem cobrados. 
Em Minas Gerais, a associação verificou que 
cada hotel paga uma quantia distinta por UH. 
O valor está entre R$10,00 e R$15,00 por UH, 
por mês. “Em grandes empreendimentos hote-
leiros paga-se um valor considerável. Alguns 
empreendimentos chegam a pagar R$ 6.000,00 
(seis mil) reais mês para o ECAD”, afirma. 

Sobre a liminar concedida pela justiça à ABIH-
MG, suspendendo o pagamento de direitos autorais 
por utilização de aparelhos de rádio e TV disponi-
bilizados nos quartos de hotéis, o ECAD afi rma que 
até o presente momento não foi citado e intimado 
dos termos da referida decisão, mas tão logo se te-
nha conhecimento formal dos seus termos serão to-
madas as medidas judiciais cabíveis, visando a sua 
reforma, haja vista que a mesma colide com texto 
da Lei nº 9.610/98, bem como com o entendimento 
dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de 
Justiça, de acordo com o Gerente Executivo de Ar-
recadação do órgão, Márcio Fernandes.

Movimentação parlamentar
Tramita atualmente na Câmara dos Deputados 

o Projeto de Lei (PL) nº. 2939/2011, de autoria do 
Deputado Ronaldo Benedet, que pretende alterar o 
art. 46 da Lei 9.619/98, a Lei de Direitos Autorais. 
O projeto, apensado ao PL 3968/97 — que isenta 
os órgãos públicos e as entidades fi lantrópicas do 

pagamento de direitos autorais pelo uso de obras 
musicais e lítero-musicais em eventos por eles pro-
movidos — e recebido, em 1º de março de 2012, na 
CCJC - Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania da Câmara dos Deputados, é de relevante 
interesse ao setor hoteleiro. Ele determina impedir 
a cobrança de valores relativos aos direitos auto-
rais pelo ECAD em situações como a Retransmis-
são de rádio e televisão pelas empresas hoteleiras, 
hospitais, empresas de transporte e/ou outros es-
tabelecimentos públicos e privados que não sejam 
da área do entretenimento, dentre outras.

Recentemente, foi determinada a realização de audi-
ência pública pela Câmara dos Deputados para discus-
são do Projeto de Lei 3968/97, ao qual está apensado 
o PL 2939/2011. Ainda não há, entretanto, data apara 
realização desta audiência, na qual poderá ser discutida 
especifi camente a questão da cobrança das taxas de di-
reito autoral pelo ECAD em face dos hotéis.

Em março deste ano, a cobrança de direitos au-
torais sobre a programação de televisores e rádios 
dentro dos quartos de hotéis imposta pelo ECAD 
foi tema de discussão na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, criada para discutir o as-
sunto (PL 3968/97). Na ocasião, o presidente da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo 
e membro da Comissão, o deputado federal Her-
culano Passos (PSD-SP), reafi rmou que os quartos 
de hotéis são áreas privadas e, portanto, a cobrança 
não poderia incidir sobre elas. 

De acordo com o doutor em direito autoral Allan 
Rocha, que também participou da comissão, essa 
cobrança merece ser isenta para os hotéis. “Estan-
do dentro de um quarto, eu não sou obrigado a 
informar o que eu estou ouvindo, então, fi ca im-
possível saber para quais autores devem ir os di-
reitos autorais. Quer dizer que esse dinheiro será 
arrecadado e irá para um bolo genérico de créditos 
não identifi cados 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 

 Patrícia Coutinho – “O Ecad não é ente publico, não 

tem poder de polícia, não tem competência para legislar”
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Jane Santin

o hóspede possa usar se quiser, então tem que 
ser cobrada”, contrapôs o jurista. A relatora do 
projeto na Comissão Especial do ECAD, depu-
tada Renata Abreu, afirmou que apresentaria 
seu parecer em abril. Nas audiências públicas 
estão sendo ouvidos artistas, associações, usu-
ários e o próprio ECAD.

A FBHA acompanha de perto o andamento 
desses projetos no Parlamento, principalmente 
o Projeto de Lei do Senado (PLS 206/2012), de 
autoria da senadora Ana Amélia (PP/RS) e hoje 
aguarda um parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado. “Nós, que coorde-
namos os interesses dos hotéis, restaurantes, 
pousadas e demais estabelecimentos similares 
em todo o país, fazemos parte da CPAGC - Co-
missão Permanente para o Aperfeiçoamento da 
Gestão Coletiva de Direitos Autorais, colegia-
do instalado no âmbito do MinC - Ministério 
da Cultura que tem o objetivo de aprimorar 
a gestão dos direitos autorais no Brasil, e que 
estuda a edição de normas complementares à 
Lei 12.853/13 pelo MinC. Na prática, signifi-
ca que os setores de hospedagem, alimentação 
preparada e bebidas a varejo, representados 
pela entidade, tem o mesmo peso decisório nas 
discussões a respeito do tema. Passamos a falar 
de igual para igual. E espero que cheguemos a 
um bom termo com relação a esta cobrança e a 
nova realidade do mercado, antes monopoliza-
do pelo Ecad”, afirma Alexandre Sampaio.

O Deputado Federal Herculano Passos defende o fim da cobrança na Câmara

Ponto de vista legal
O Projeto de Lei 2.939/2011 busca pôr fi m à 

questão acerca da possibilidade de cobrança de 
taxa relativa aos direitos autorais pelo ECAD em 
razão da transmissão de sons e imagens em uni-
dades habitacionais hoteleiras. Para Laís da Costa 
Tourinho, advogada especializada em direito hote-
leiro, a análise jurídica do tema passa, necessaria-
mente, pela confrontação de dois diplomas legais 
diversos, a Lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais 
e a Lei 11.771/2008 – a Lei Geral do Turismo – que 
divergem no ponto de vista do hotel e do ECAD.

O primeiro diploma legal citado acima cuida dos 
direitos autorais, que são espécie do gênero pro-
priedade intelectual e versam sobre os direitos que 
o autor possui sobre a sua obra intelectual, seja ela 
literária, musical ou artística. Os artigos 7º, inciso 
VI e 28 da Lei 9.610/98 conferem aos autores de 
obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive 
as cinematográfi cas, o direito exclusivo de utilizar, 
fruir e dispor destas, pelo prazo setenta anos, a 
contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao 
da morte do autor. “Deste modo, toda pessoa que 
deseje efetuar a transmissão ou emissão de sons e 
imagens, nas hipóteses previstas em lei, deverá se 
submeter ao pagamento devido pelos direitos au-
torais, sendo de competência do Ecad efetuar a ar-
recadação destes valores. É bom ressaltar que não 
compete ao ECAD a fi scalização de estabelecimen-
tos para interromper, suspender ou proibir a exe-
cução de músicas ou imagens, por não ser dotado 
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de poder de polícia para tanto; poderá, contudo, 
efetivar a cobrança dos valores devidos pelos direi-
tos autorais”, pontua a advogada.

Cumpre, então, destacar em quais hipóteses a 
transmissão de sons e imagens implica pagamento 
pelos direitos autorais, ao menos aquela que interes-
sa ao tema analisado. A Lei 9610/98 prevê, em seu 
art. 68, a necessidade de pagamento pelos direitos 
autorais quando as obras forem utilizadas, sem 
prévia autorização, em execuções públicas, e o pa-
rágrafo 2º, por sua vez, defi ne o que seja execução 
pública: “a utilização de composições musicais ou 
lítero-musicais, mediante a participação de artistas, 
remunerados ou não, ou a utilização de fonogra-
mas e obras audiovisuais, em locais de frequência 
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a ra-
diodifusão ou transmissão por qualquer modalida-
de, e a exibição cinematográfi ca”.

Mesmo com o argumento levantado pelo ECAD ba-
seado na Lei de Direitos Autorais, a advogada Laís Tou-
rinho ressalta que escapa à mencionada sociedade civil 
sem fi ns lucrativos que a discussão não gira em torno 
de todo o estabelecimento hoteleiro, mas apenas quanto 
às suas unidades habitacionais, os quartos. “Neste mo-
mento da discussão, insere-se a Lei Geral do Turismo. 

Este diploma legal, em seu art. 
23, dispõe expressamente 

que os quartos dos estabe-
lecimentos hospedeiros 
são unidades de frequên-
cia individual. Há quem 
afi rme que a Lei Geral 
do Turismo e a Lei de 
Direitos Autorais são 
contraditórias neste 

aspecto, por entende-
rem que a última de-

fi ne as unidades 
habitacionais 
h o t e l e i r a s 
como locais 
de frequência 
coletiva. Não 

é este o nosso entendimento, haja vista, como já mencio-
nado, que a Lei 9.610/98 refere-se expressamente a ho-
téis e motéis, não especifi cando os quartos destes, como 
faz a Lei Geral do Turismo que é, então, neste ponto, 
mais específi ca”, declara a jurista.

Assim, da análise de ambos os diplomas legais, 
conclui-se que os hotéis e outros estabelecimentos 
hoteleiros são locais de frequência coletiva, mas as 
unidades habitacionais hoteleiras destes estabe-
lecimentos são locais de frequência individual. E, 
por esse motivo, a divulgação de sons e imagens 
nos lobbys, corredores e restaurantes de hotéis é, 
hoje, passível de cobrança de taxas pelos direitos 
autorais, mas não ocorre o mesmo em relação aos 
quartos destes empreendimentos. “Superado este 
aparente confl ito de normas, é até mesmo desneces-
sário trazer à baila outros argumentos contrários 
à cobrança que o Ecad persiste fazendo contra 
os estabelecimentos hospedeiros, porém, em 
disputas jurídicas sempre se revela útil a expo-
sição de todos os fundamentos que embasam 
uma tese, como o fez o progressista Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, em brilhante 
decisão proferida em 13 de outubro de 2011, 
nos autos da Apelação Cível n. 70033035932, 
pela qual o direito do ECAD à cobrança aqui dis-
cutida foi rechaçado”, lembra a advogada.

Para ela, a constante equiparação dos quartos de ho-
téis a domicílios realizada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, é um tema a ser discutido. “Ora, se as unidades 
habitacionais hoteleiras podem ser equiparadas a 
domicílios, incide, então, a exceção prevista no art. 
46, VI, da Lei 9.610/98 (Art. 46. Não constitui ofen-
sa aos direitos autorais: (...) VI - a representação 
teatral e a execução musical, quando realizadas no 
recesso familiar ou, para fi ns exclusivamente didáti-
cos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 
qualquer caso intuito de lucro)”, menciona.

Laís afirma que, por todo o exposto, é salutar e recomen-
dável a aprovação do PL 2.939/2011, que espancará qualquer 
interpretação errônea que se queira fazer da questão a partir 
da Lei de Direitos Autorais, inclusive quando esta interpre-
tação advém do Superior Tribunal de Justiça, provocando 
insegurança jurídica, em especial ao setor hoteleiro.

“Há quem afirme que a Lei Geral do Turismo e a Lei de Direitos 

Autorais são contraditórias, mas não é este o nosso entendimento”
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contraditórias neste 

aspecto, por entende-
rem que a última de-

fi ne as unidades 
habitacionais 
h o t e l e i r a s 
como locais 
de frequência 
coletiva. Não 

20
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A moderna edificação é baixa para não 

impactar na paisagem local

Crédito das fotos para Tadeu Brunelli
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Grand Hyatt  
entrou em 

operação no 
Rio de Janeiro
O luxuoso empreendimento está 
localizado na Barra da Tijuca num local 
de exuberante beleza
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Entrou em operação no último dia 28 de 
março o Grand Hyatt Rio de Janeiro, um 
dos empreendimentos hoteleiros mais 

aguardados, pois é a segunda operação da rede 
norte-americana no Brasil. E o cenário para a cons-
trução foi escolhido com muita preocupação. De 
um lado o mar azul e as areias brancas da praia da 
Barra da Tijuca, do outro a Lagoa de Marapendi 
com sua mata nativa. Com o conceito de resort ur-
bano, o hotel de luxo segue os padrões de excelên-
cia mundiais da marca Grand Hyatt e oferece es-
trutura completa para sediar eventos corporativos 
e reuniões de negócios, além de exclusivos servi-
ços para quem busca lazer e privacidade na cidade 
do Rio de Janeiro. “Estamos encantados em abrir 
nosso primeiro hotel no Rio de Janeiro, um destino 
extraordinário, vibrante e hospitaleiro. Aumentar 
a presença da marca Hyatt na América do Sul é de 
fundamental importância para nossa estratégia glo-

No lobby já se percebe o requinte e sofisticação do hotel 

bal de expansão. Estamos trazendo mais qualidade 
de serviço e uma melhor experiência para nos-
sos clientes fiéis, em destinos para onde eles 
querem viajar”, destaca Pete Sears, Presidente 
do grupo Hyatt para as Américas. 

Quem assina o projeto arquitetônico é o escritório 
internacional Yabu Pushelberg, com o suporte local do 
escritório Anastassiadis Arquitetos. O projeto apresenta 
espaços amplos e integrados com o ambiente natural, 
possibilitando total sinergia entre o empreendimento e 
seu entorno. O design do hotel mescla o conforto e ser-
viços de luxo de um hotel cinco estrelas com a infor-
malidade de um resort na praia. “Nossa intenção foi 
criar um hotel que realmente representasse o estilo de 
vida carioca e reverenciasse todo o cenário ao redor. 
Acredito que alcançamos nosso objetivo com este 
empreendimento de design inovador”, indica Chris-
tophe Lorvo, Gerente geral do Grand Hyatt Rio de 
Janeiro e vice-presidente para a região. 
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Logo na entrada do empreendimento é possí-
vel ver a total integração do espaço com a natu-
reza: duas palmeiras Pheonix dão as boas-vindas 
aos hóspedes e visitantes. Além disso, 17 paredes 
verdes e diferentes jardins suspensos completam 
o paisagismo que busca valorizar o estilo de vida ca-
rioca, sempre muito voltado e ligado à natureza. Gran-
des varandas e janelas de vidro possibilitam em todos 
os ambientes a entrada de luz natural e a valorização 
do cenário exterior.  O piso das áreas comuns tem um 
design exclusivo, com inspiração em linhas retas e dese-
nhos geométricos, prestando uma homenagem ao 
icônico arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx.

Acomodações sofi sticadas
O Grand Hyatt Rio de Janeiro oferece, em seus 

436 apartamentos e suítes, um ambiente com uma 
seleção de madeiras, pedras, tecidos em tons su-
aves e arte local com um toque de descontração. 

Todos os apartamentos possuem varandas e am-
plas janelas do chão até o teto que se abrem para 
a marcante paisagem costeira do Rio de janeiro e a 
preservada beleza natural da Barra da Tijuca. En-
tre os destaques do hotel estão a suíte Presidencial, 
com 165m² e a suíte Penthouse, com 308m² no total 
e uma piscina de borda infi nita na varanda. Para 
ambas as suítes, há a disponibilidade de um eleva-
dor privativo com acesso direto a garagem.

A preocupação com o conforto e segurança dos 
hóspedes é evidente e os apartamentos possuem 
uma moderna infraestrutura que inclui banheiros 
com banheiras e duchas independentes e barras de 
apoio da linha Oneself, da marca Crismoe.  O ar 
condicionado é de controle individual, existe uma 
cafeteira Nespresso,  internet wi-fi  cortesia de alta 
velocidade e o minibar de 60 L da marca Polar-
bar  possui  um design atraente, combinado com 
baixo consumo de energia e sistema de absorção 

Os apartamentos são muito confortáveis e possuem varandas e amplas janelas do chão até o teto 
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completamente silencioso. As amenidades também 
proporcionam uma experiência local, com produtos da 
tradicional marca carioca Granado que conta com uma 
loja no subsolo do hotel. A empresa fornece exclusiva-
mente os amenities na fragrância lavanda, da linha 
Terrapeutics. Já nas suítes, são oferecidos produtos 
em tamanho original na fragrância Carioca, da linha 
Vintage. E nos banheiros do spa, estão a disposição 
dos hóspedes sabonete líquido, hidratante, sham-
poo e condicionador na fragrância lavanda. 

Pensando em agregar ainda mais conforto aos 
hóspedes, foi implantado nos apartamentos rolôs 
motorizados com tecido blackout que garante a 
iluminação do ambiente de acordo com as neces-
sidades. Este produto fornecido pela empresa Uni-
fl ex e tem como destaque o sistema Multibanded, 
que consegue atingir áreas de até 9,00m de largura 
com apenas um motor, responsável por viabilizar o 
custo do projeto. Os apartamentos contam também 
com cortinas tradicionais em tecido 100% nacional 

desenvolvido pela Unifl ex, atendendo todas as es-
pecifi cações técnicas além de estar alinhado ao de-
sign do projeto. A Unifl ex também forneceu rolôs 
motorizados em Thermoscreen nas áreas sociais do 
mezanino meetings e o destaque dessa tela solar 
está na quantidade de certifi cação do tecido. Já no 
ballroom os rolôs motorizados, em tecido blackout, 
contam com o mesmo sistema Multibanded.

Modernas Tv´s de última geração em led 
modelo smart FHD da marca Samsung além de 
permitir aos hóspedes assistirem uma variada 
seleção de canas a cabo, apresentam ainda uma 
série de recursos, como: navegar pela internet, 
assistir os vídeos no Youtube e explorar uma 
variedade de aplicativos disponíveis. Já a cama 
é um modelo exclusivo Simmons Hyatt Firm e 
com o box homologado pelo Element,  labora-
tório internacional conhecido pelo rigor na cer-
tificação de materiais aeroespaciais, petroleira, 
automobilística, medicinal e de manufatura. O 
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colchão conta com o sistema de encapsulado 
Expu Border que melhora o suporte em suas 
bordas e cantos. A camada de conforto é forma-
da por lâmina de espuma de alta performance 
com excelente suporte e as exclusivas molas en-
sacadas Beautyrest de 18cm pré-comprimidas 
da Simmons. Já o tecido, é importado dos Esta-
dos Unidos e sua composição é de 100% poliés-
ter com os seguintes tratamentos: water repellent 
(Repelente de água), fi re retardant (retardante de 
chamas), anti-ácaro e anti-fungos. Isto é garantia 
que ao deitar, o hóspede estará dormindo num 
colchão extremamente confortável e seguro e a 
noite de sono fi ca ainda melhor graças ao enxo-
val de cama fornecido pela empresa Trosseau e 
os travesseiros da marca Daune. 

A segurança e privacidade dos hóspedes dentro 

dos apartamentos é garantida pelos cofres eletrô-
nicos da marca Elsafe Zenith e fechaduras ele-
trônicas da VingCard signature RFID, podendo 
ser abertas pela simples aproximação do cartão 
do hóspede. A VingCard também forneceu as 
barras anti pânico para as portas de saída de 
emergência e todo perímetro do hotel está as-
segurado por controle de Accesso VingCard 
também via remote controllers.

Coube a empresa goiana Imol produzir o mo-
biliário dos apartamentos em lâmina de madeira 
natural Jatobá e isto inclui: cabeceira de cama es-
tofada; saia de cama; mesa de cabeceira; armário 
de minibar; escrivaninha; mesa de apoio; apara-
dor; banquetas e base para toalhas. Além disto, a 
empresa forneceu 1200 cadeiras de madeira em-
pilháveis para os salões de convenções.

O Tano Cucina Italiana é uma das opções gastronômicas do hotel
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Diferenciais e mimos
O empreendimento apresenta grandes diferen-

ciais e mimos para atrair e fi delizar os hóspedes, 
como a opção pet friendly. Através de uma reserva 
diferenciada, é possível que o hóspede leve cachor-
ros de pequeno e médio porte. O hotel oferece a 
estes hóspedes um guia com indicações de locais 
também pet friendly, petshops, veterinários e pas-
seadores. Pensando nos hóspedes que chegam 
antes do horário regular do check-in, ou fazem o 
checkout antes de seu horário da partida, o Grand 
Hyatt Rio de Janeiro apresenta o Marapendi Loun-
ge. Neste espaço, o hóspede terá a sua disposição 
guarda bagagem, sala de estar com serviço de bu-
ffet, televisão, mesas para trabalho e vestiário com 
banheiros e chuveiro. Em outro espaço reservado 
está o Grand Club Lounge, que atende hóspedes 
dos apartamentos executivos com serviços espe-
ciais. Com amplos terraços e duas opções de cená-
rio - a vista privilegiada do pôr do sol da Lagoa de 
Marapendi e também a praia da Barra -, o Lounge 
servirá todos os dias café da manhã e um coquetel 
no fi m da tarde. Outros serviços incluem concierge 
dedicado e uma sala de reunião. 

Opções gastronômicas
Existem três opções gastronômicas no empre-

endimento que contam com a supervisão do Chef 
executivo francês Yvan Didelot que apresenta dife-

rentes sugestões para hóspedes e visitantes. Todos 
os três espaços têm projeto do arquiteto brasileiro 
Arthur Casas. O Cantô Gastrô & Lounge é um es-
paço que traz para dentro do hotel a atmosfera de 
praia e relax do Rio de Janeiro. Uma informalidade 
confortável, agradável e descontraída. Pela manhã 
o Cantô tem opções de sucos e um típico café da 
manhã carioca, com pão na chapa e “pingado”. 
Sua decoração com grandes estantes e divisórias 
em materiais crus, como a palha, permite que ele 
se transforme ao longo do dia. No almoço, o cardá-
pio tem opções leves, com saladas e grelhados. No 
fi m de tarde e noite, o espaço dá destaque para as 
caipirinhas, drinques e uma grande variedade de 
cachaças produzidas no estado do Rio. Tudo sobre 
o comando do Chef Plínio Garcia.

Já o Shiso, tendo à frente a Chef Miriam Moryiama, 
é um restaurante especializado em sushis, sashimis e 
yakitoris que valoriza a autêntica culinária japonesa. 
Além de mesas, uma grande bancada desenhada em pe-
dra e madeira aproxima o público do preparo dos pra-
tos. Logo na entrada, um bar de saquês é o destaque. 
E para quem gosta da gastronomia italiana, o Tano 
Cucina Italiana conta com bar de antipasti e massas 
frescas, preparadas pelo Chef Leandro Minelli. Todos 
os frios serão cortados na hora. O espaço, com vista 
para a Lagoa de Marapendi, serve também o café da 
manhã estilo buffet e um brunch nos fi ns de semana. 
Pães e geleias também são de fabricação própria. 
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Os utensílios de cozinha utilizados nos restaurantes 
são de renomadas marcas internacionais com um eleva-
do padrão de qualidade como as taças Spigelau, talhe-
res da Arthur Krupp e louças das marcas Churchill 
e Kimi Ni. Os equipamentos de cozinha são de altís-
sima produtividade e inclui a marca Matfer e a Aços 
Macom. Já a São Rafael, desenvolveu um conjunto de 
24 câmaras frigorífi cas e quatro sistemas de climati-
zação para salas de preparo que foram distribuídas 
nas diferentes cozinhas. As câmaras modulares são 
pré-fabricadas em painéis com isolação térmica em 
poliuretano e revestimento de aço inoxidável nas 
partes internas e portas e de alumínio nas externas, 
com objetivo de garantir a durabilidade e a facilida-
de na higienização.  As portas são todas de embutir 
equipadas com hardware que proporcionam autofe-
chamento e leveza no abrir e fechar, além de cortinas, 
visando minimizar as variações de temperatura dos 
alimentos estocados. “Buscando a máxima efi ciência 
operacional, confi abilidade e economia de energia 
o sistema de refrigeração é uma composição entre 
centrais de compressores em paralelo e unidades 
individuais, com condensação à água e à ar estra-
tegicamente distribuídas nas áreas de utilidades, 
controladas eletronicamente e operando com gases 
refrigerantes ecológicos”, explica João Alberto Ro-
drigues, Diretor de vendas e aplicação da empresa. 

Bem Estar 
O Atiaia Spa foi projetado para ser um ver-

dadeiro espaço de equilíbrio, relaxamento e 
beleza. São nove salas privativas, com diferen-
tes tratamentos, para o bem-estar do corpo e da 
mente de homens e mulheres. Sauna a vapor, 
academia e estúdio de Yoga/Multifuncional 
completam as instalações. Após usufruir des-
te espaço, o hóspede pode relaxar ainda mais 
numa grande área com piscina e deck molhado, 
além de serviço de bar exclusivo com cardápio 
diferenciado e com toques de “carioquices”. O 
serviço de praia conta com cadeiras e ombre-
lones, além de uma saída exclusiva.  E para o 
hóspede que deseja manter a forma física, exis-
te um fitness center 24 horas com equipamen-
tos da Life Fitness de última geração.

De olho nas oportunidades geradas com eventos, o ho-
tel conta com mais de 2.000m² de áreas flexíveis para even-
tos. O espaço foi projetado para atender as expectativas e 
necessidades de empresas nacionais e internacionais, de 
diferentes segmentos. Dois amplos e elegantes salões, nove 
salas de reuniões e áreas ao ar livre estão à disposição dos 
interessados em promover eventos corporativos e sociais, 
como festas e casamentos. Uma equipe de profissionais es-
pecializados estará à disposição para auxiliar em todos os 
aspectos do planejamento e execução.

As salas de reuniões são bem amplas, possuem iluminação natural e uma vista privilegiada da Região
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5ª edição do ADIT Juris 
aconteceu com sucesso 

O Centro de Convenções do hotel Gran Mareiro, 
localizado na praia do Futuro, em Fortaleza (CE), 
foi palco nos dias 7 e 8 de abril da 5ª edição do ADIT 
Juris, o mais importante Seminário de Soluções 
Jurídicas para os setores Imobiliário e Turístico do 
Brasil. O evento que é promovido pela ADIT Brasil 
– Associação para o Desenvolvimento Imobiliário 
e Turístico no Brasil e que teve a Revista Hotéis 
como Media Partner, reuniu 240 participan-
tes, entre os principais players do mercado 
imobiliário, escritórios jurídicos e advoga-
dos atuantes nos segmentos. O objetivo foi 
discutir temas de vanguarda, esclarecer as 
dúvidas e discutir soluções práticas para 
questões que, na maioria das vezes, ainda não 
estão previstas na legislação nacional, proporcio-
nando assim, segurança jurídica aos setores.

No total foram 40 painelistas e 13 temas deba-
tidos nos dois dias do seminário, contemplando 
diferentes vertentes do direito imobiliário com 
especialistas de todas as regiões do País. Entre os 
temas debatidos estavam: Qual o rumo da juris-
prudência para os distratos e devoluções de quan-
tias pagas; Apresentação de cases de formatação 
jurídica de empreendimentos imobiliários; Novos 
meios de regularização de imóveis para o desen-

O auditório do Centro de Convenções do hotel Gran Mareiro ficou lotado durante os dois dias do evento

volvimento imobiliário; Estruturação jurídica de 
projetos de fração imobiliária; Cuidados na elabo-
ração de contratos de time share e frações com o 
consumidor final; Peculiaridades da licença am-
biental, entre outros temas.

De acordo com Felipe Cavalcante, Presidente 
da ADIT Brasil, este ano o ADIT Juris surpreendeu, 
pois reuniu mais participantes do que ano passado, 
quando aconteceu na capital paulista. “Mesmo em 
um momento de instabilidade política e econômi-
ca no Brasil o interesse dos participantes no evento 
nos surpreendeu. Houve boas visões jurídicas sobre 
vários temas durante o evento que já consolidou no 
Brasil e vem comemorar os 10 anos de fundação da 
ADIT Brasil”, destacou Cavalcante. 

O painel de estruturação jurídica de projetos 
de fração imobiliária foi um dos mais debatidos
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3º Encontro de Concierges  
e Recepcionistas aconteceu  
em São Lourenço (MG)

O Hotel Brasil, em São Lourenço (MG) foi pal-
co no dia 29 de abril do 3º Encontro de Concierges 
e Recepcionistas – Edição Circuito das Águas. O 
evento foi promovido pela FBHA — Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação em par-
ceria com a Les Clefs d’Or – Associação Brasileira 
de Concierges, contou com apoio oficial da Revista 
Hotéis e de várias entidades. O evento reuniu 250 
profissionais ligados ao setor de hotelaria de vá-
rias cidades mineiras e teve vários temas debatidos 
de interesse do setor, como a proibição dos cassi-
nos no Brasil através de um decreto do Presidente 
Eurico Gaspar Dutra em 1946, que fechou 71 cassi-
nos e acabou com 53 mil empregos de forma dire-
ta. Desde então, o Brasil mantém a legislação mais 
antiga e inadequada na área de jogos no mundo.

Várias cidades do Circuito das Águas de Minas 
Gerais, como Caxambu e São Lourenço, possuí-
am cassinos e uma economia muito próspera que 
sentiu os impactos e hoje almejam ter novamente 
este atrativo para atrair os visitantes.  Alexandre 
Sampaio, Presidente da FBHA – Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação; Marco Aurélio, 
Marco Aurélio, Presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurante e Bares de São Lourenço; o Deputado fe-
deral Newton Cardoso Júnior e Magnho José Santos 
de Sousa, Presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal 
(Foto ao lado) participaram deste debate e tudo leva 
a crer, que ainda neste ano os cassinos deverão ser 
legalizados no Brasil, e assim injetar cerca de R$ 18 bi-
lhões na economia e gerar milhares de empregos.

Entre outros temas debatidos neste Encontro, 
estava o papel do Convention Bureau para 
o desenvolvimento do destino turístico.  
Representantes de conventions de cidades, como 
Belo Horizonte, Caxambu, São Lourenço e Montes 
Claros debateram entre outros temas, a captação 
de recursos e o room tax. Outra importante pales-
tra ocorrida foi sobre a eficiência operacional de 
um hotel pelo Daniel Miranda, Diretor do IHMD  — 
Instituto de Hospitalidade Monteiro Dummond.  E 
quem encerrou com ‘chave de ouro’ este evento, foi 
o Chef Edson Puiati. Ele é Coordenador do curso 
de gastronomia do Centro Universitário Uma e 
um dos mais talentosos chefs de Minas e prepa-
rou uma paella com ingredientes típicos da culi-
nária mineira com a ajuda do chef  Flávio Trombino 
e do assistente Pedro Neves (Foto abaixo).
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inaugura 
unidade no 

Rio de Janeiro

 O Slaviero Lifestyle Rio de Janeiro preserva 

a fachada histórica de um sobrado do século XI

O empreendimento implantado 
no bairro da Lapa contou com 
investimento de R$ 100 milhões e 
estreia a bandeira Lifestyle, 
voltada para um público 
corporativo de alto padrão

A Slaviero Hotéis acaba de colocar em 
operação na cidade do Rio de janeiro 
sua primeira unidade hoteleira e com 

isto, estreia também sua bandeira Lifestyle que é 
voltada para um público corporativo de alto pa-
drão. O objetivo é atender a demanda dos Jogos 
Olímpicos e ser uma referência de hospedagem na 
capital fl uminense, contando com o aporte de cerca 
de R$ 100 milhões de um investidor. A localização 
é um dos diferenciais, pois está situado na Rua do 
Rezende, no coração da Lapa carioca, no centro da 
vida boêmia e em meio à muito samba e estilo. O 
hotel fi ca próximo da região central, ao aeroporto 



36

Implantação Hoteleira

maio/2016

Santos Dumont, e vizinha ao grande centro de ne-
gócios da cidade e ao Porto Maravilha, principal 
área de expansão. Além disto, na região onde está 
localizado existem muitas atrações culturais e la-
zer, com muitos bares e casas noturnas, além dos 
novos museus do Rio de Janeiro, MAR e Museu do 
Amanhã e do AquaRio, que será inaugurado em 
breve. “O Rio de Janeiro é um mercado estratégico, 
por ser o segundo maior do Brasil, com forte eco-
nomia e que exige um produto diferenciado. Esta-
mos em uma região que carrega uma rica história 
e bagagem cultural, com muito apelo para o lazer, 
mas que também fica próxima ao centro, para ne-
gócios”, explica Paulo Brazil, Diretor de vendas e 
marketing da Slaviero. Segundo ele, o Slaviero Li-
festyle Rio de Janeiro promete ser um dos hotéis 
mais sofisticados da região e foi criado para aten-
der executivos de alto padrão, pensando em quatro 
pilares de atuação: Saúde e Bem-Estar, Relaciona-
mentos, Trabalho e Você. 

O hotel preserva uma fachada histórica, de um 
sobrado construído no Século XIX, que foi revi-
talizada e será o cartão de visita dos hóspedes. O 
projeto de arquitetura é assinado pelo escritório 
Jaime Morais que criou diferenciais sensoriais para 
conquistar os hóspedes, como o corredor com luz 
baixa e a parede verde de 9 metros no restaurante. 
Já no hall de entrada, os hóspedes encontram im-
ponentes obras de arte, como a escultura com 28 
cubos, de aço corten, com mais de 10 metros de ex-
tensão, do artista plástico José Tannuri.

Conforto e comodidade
A moderna edificação possui 270 apartamentos 

na categoria luxo com 18 m² e luxo superior com 22 
m², mas ambos contam com revestimento vinílico 
de alta qualidade aplicado nas paredes da linha Ur-
ban produzido pela empresa Muresco que também 
forneceu para os corredores mais de 5.000 m² de 
um de seus produtos da linha Wallcovering. A de-
coração sofisticada dos apartamentos foi pensada 
para maximizar o conforto dos hóspedes e isto in-
clui: cama king size da Mannes, enxoval Premium 
da marca Tognato que compreende lençóis, fronhas, 

 Já no hall de entrada, os hóspedes 

encontram imponentes obras de arte 

capa de duvet em 230 fios, edredons, menu de traves-
seiros (fibra, látex, pluma, pena/pluma, pena), roupão, 
chinelo, protetores de colchão, capa protetores de 
travesseiro, peseira. Para as suítes consideradas 
VIP, o enxoval foi todo feito em 300 fios 100% al-
godão, com acabamento diferenciado que se desta-
ca na cama, além de colcha bordada. Os roupões e 
chinelos são diferenciados para essas suítes. 

Crédito da foto - Rodrigo Ramirez
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Como o hotel é voltado para os executivos de ne-
gócios, os apartamentos contam com uma moderna 
infraestrutura e serviços e isto inclui: uma bancada 
de trabalho, poltrona ergonômica, wi-fi gratuito de 
alta velocidade, TV Philips led de última geração 
de 39” com uma variada opção de canais a cabo, 
ar condicionado split silencioso Hitachi, dock para 
iPod, piso laminado, portas e janelas antirruído, 

blackout, frigobar, cofre e fechadura eletrônica da 
marca VingCard. Os banheiros possuem louças as-
sinadas pelo renomado designer francês Philippe 
Stark e contam com secadores de cabelos e ameni-
ties de alto padrão de qualidade da marca Harus.   

A iluminação é um dos pontos valorizados 
nos apartamentos para preservar a identidade 
da marca Lifestyle e para isso, a empresa Nova 
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Home forneceu vários produtos de alta quali-
dade, durabilidade, segurança e design único 
alinhados com uma proposta de identidade 
contemporânea da coleção Urban e Loft. 

A Decor Poltronas forneceu diversos itens para 
a decoração do empreendimento, como as poltro-

nas Adones e cadeira Sharon, produzidas de forma 
artesanal. A estrutura interna da poltrona Adones 
é produzida em fibra de vidro, revestida com es-
puma D30 soft, tecido couríssimo e base com me-
canismo giratório em alumínio polido. A fibra de 
vidro garante ao produto qualidade, ergonomia  e 

   Crédito da foto - Renata Mello
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Os apartamentos contam com uma moderna infraestrutura e serviços

design. Já as cadeiras Sharon, utilizadas na ban-
cada Office, tem estrutura interna produzida em 
madeira multilaminada prensada, revestida com 
espuma D28 Soft, tecido couríssimo e base com 
mecanismo giratório em alumínio polido e rodí-
zios. Já a empresa Acquarella forneceu estofados 

de estilo contemporâneo com design e formas lim-
pas e retas. Seguindo as atuais tendências do mer-
cado, o modelo tem pés altos (14 cm), em madeira, 
traduzindo leveza e elegância. É compacto (mede 
1,80 m de comprimento e 0,70 m de profundidade) 
e possui braços estreitos, o que proporciona ótimo 
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espaçamento de assento. Além de ter conforto e 
elegância a peça tem estilo atemporal, adequado 
para ambientes corporativos.

Características únicas
Na área gastronômica, o Slaviero Lifestyle Rio de 

Janeiro possui um restaurante com características 
únicas.  O cardápio assinado pelos chefs Ary Ayres 
Jr e Marcello da Silveira é leve e contemporâneo, para 
todos os públicos. Os chefs destacam pratos criados 
para o hotel, com características cariocas, como o 
bobó de camarão como recheio de uma massa e a sa-
lada caprese com sorvete de manjericão. Há opções 
de alimentação saudável e diversificada, com pratos 
sem lactose, sem glúten, vegetarianos e light.  O bar 
do hotel é aberto ao público, que pode desfrutar de 
adega e carta ampla de drinks antes de sua progra-
mação noturna.  O restaurante acomoda até 244 pes-
soas em dois ambientes incríveis e em um bar aberto, 
com espaço para preparo de drinks especiais. 

A modernidade e o bom gosto se unem a qualida-
de e design dos utensílios operacionais de alimentos 
e bebidas fornecidos pela Schipper & Thompson e 
criteriosamente selecionados para surpreender os 
clientes. Os talheres alemães da linha Epos WMF, 
os copos e taças italianas e alemãs dos fabricantes 
Bormioli Rocco, WMF e Stolzle. Os alimentos são 
servidos nas porcelanas alemãs Tafelstern e Baus-
cher. Nos buffets, a tecnologia dos rechauds de in-
dução WMF se confundem com a beleza delicada 
das suqueiras e porta cereais da alemã Frilich e 
com as cores e resistência da mais nobre linha de 
Melamina Premium exclusiva da Schipper. Por 
trás de toda esta apresentação profissional, está 
o suporte de uma cozinha e confeitaria com equi-
pamentos de ultima geração e utensílios de alta 
performance da francesa Matfer.  Já os equipa-
mentos de cozinha foram fornecidos pela empre-
sa Alfatec da linha de cocção Stark que apresen-
tam alta tecnologia, robustez e beleza.

O restaurante acomoda até 244 pessoas em dois ambientes

Crédito da foto - Rodrigo Ramirez
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Mantendo a forma 
E para os hóspedes que necessitam manter a forma 

física, o empreendimento conta com um moderno es-
paço fitness onde poderão agendar aulas de ioga, pi-
lates e atendimento de personal trainer. Detalhes na 
decoração e no funcionamento também foram pensa-
dos para gerar um ambiente mais aconchegante, com 
aromaterapia, e uma seleção musical adequada. Os 
equipamentos implantados neste espaço são seme-
lhantes aos encontrados nas melhores academias do 
Brasil. Eles foram escolhidos em conjunto com a em-
presa Rentv, que fez a locação, e compreendem esteiras 
Technogym com TV, elípticos e bike também da Tech-
nogym e estação de treino da Hoist. “A escolha do hotel 
por equipamentos de academia, ao invés de aparelhos 
para uso doméstico, que muitos hotéis preferem devido 
ao custo, com certeza será um diferencial no concorrido 
mercado hoteleiro do Centro do Rio de Janeiro”, ava-
lia Júlio Cosentino, Diretor da Rentv.

Visando atender eventos do público corpo-
rativo, principalmente pela proximidade ao ae-
roporto Santos Dumont, o hotel conta com uma 
moderna e versátil área de eventos de 133m² com 
capacidade para até 150 pessoas no formato au-
ditório, com um elegante foyer para coffee bre-
ak e equipamentos audiovisuais à disposição. O 
mobiliário é da marca Multform e inclui cadeiras 
empilháveis, mesas com pés dobráveis, além de 
todo o material de apoio para atender a diversos 
tipos de evento. Já as capas para os pranchões na 
área de eventos é em lycra, da marca Tognato.

Para atender as necessidades de lavagem do en-
xoval de cama e banho utilizado, assim como as 
roupas dos hóspedes, o hotel conta com um mo-
derno espaço de lavanderia que foi dimensionado 
pela empresa Girbau através de um Lay-out em 
2D e 3D para se chegar ao número exato de quan-
tos quilos deveriam ser lavados por dia e quantos 
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O espaço fitness conta com modernos equipamentos da marca  Technogym locados pela Rentv

equipamentos seriam utilizados para cada setor da 
lavanderia. “No total foram dimensionados duas 
lavadoras extratoras, duas secadoras rotativas e 
uma calandra com dobrador longitudinal. Estes 
equipamentos de última geração ocupam pouco es-

paço, possibilitam ganhos consideráveis de água, 
energia elétrica e alta produtividade ao empre-
endimento, além de muita segurança para quem 
está utilizando”, atesta Rafael De Marco, Gerente 
comercial da Girbau do Brasil.

O hotel conta com uma moderna e versátil área de eventos de 133m² 

com capacidade para até 150 pessoas no formato auditório

Crédito da foto - Rodrigo Ramirez

Crédito da foto - Rodrigo Ramirez
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A importância da 
manutenção na hotelaria

A falta de manutenção nos colchões é um problema comum em vários hotéis 

A manutenção preventiva tem 
auxiliado muitos hotéis e resorts a 
reduzirem custos e essa redução 
impacta diretamente no valor da diária

Manter uma edificação com o mes-
mo aspecto de quando ela foi 
inaugurada é uma árdua tarefa 

para muitos empreendimentos hoteleiros, 
afinal, assim que o hotel entra em operação, a 
preservação de todo o estabelecimento deve 
ser constante. Quando um indivíduo se hos-
peda em um hotel, ele espera obter uma ex-
periência de conforto e lazer superior à que 
ele tem em sua casa. De fato, muitos hotéis 
buscam oferecer aos hóspedes inúmeras ati-

vidades para que sua estadia seja boa, mas 
esquecem as vezes de fazer o dever de casa e 
deixam de investir na manutenção preventi-
va dos apartamentos e áreas em geral.

Se o cliente encontra algum problema den-
tro do apartamento do hotel, além de causar 
uma péssima impressão, sua expectativa em 
relação à sua estadia vai água abaixo. Entrar 
em um apartamento em que o ar-condicionado 
não funciona; os chuveiros não esquentam ou 
não possuem pressão e onde as tomadas não 
funcionam, torna a experiência do cliente um 
desastre, rendendo diversos comentários nega-
tivos nos sites de avaliação, como o TripAd-
visor. Como se não bastasse, muitas vezes o 
empreendimento está com lotação máxima, 
impossibilitando o hóspede trocar de aparta-
mento e minimizar o problema.
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Manutenção como investimento
Colocar em prática um plano eficiente de 

manutenção em um hotel proporciona uma 
série de benefícios para o estabelecimento 
como a otimização da vida útil das instala-
ções e equipamentos, redução de custos com 
a operação, aumento da disponibilidade de 
apartamentos e operação eficaz, resultando 
assim na satisfação dos clientes e gerando 
uma boa imagem para o empreendimento. 
Muitos gestores hoteleiros possuem o pensa-
mento de que contratar uma equipe de ma-
nutenção possa gerar somente custo para o 
hotel, o que na prática pode ser totalmente 
ao contrário. Na visão da engenheira civil e 
consultora de manutenção predial, Ana Kari-
na Lessa, muitos hotéis ainda não demonstram 
a preocupação com este assunto e ainda é comum 
o hóspede encontrar equipamentos que não fun-
cionam nos apartamentos ou nas áreas comuns, ou 
ainda encontrar uma estrutura hoteleira deprecia-
da, gerando um impacto negativo ao serviço.

Ana Karina afirma que existem diversos 
estudos que apontam que as condições físi-

cas do ambiente interferem na avaliação ge-
ral feita pelo cliente. E isso é o que revelou 
a recente pesquisa divulgada pela empresa 
de consultoria Mapie, que identificou que 
83,19% do público que viaja à lazer conside-
ra importante a boa estrutura do empreendi-
mento durante sua estadia. 

O constante investimento na manutenção 
hoteleira proporciona ao gestor a possibili-
dade de ser ofertado aos hóspedes o maior 
número de apartamentos, reduzindo assim, 
os custos operacionais, pois é mais viável 
para um hotel ter seu apartamento ocupado 
e gerando receita, do que ele bloqueado por 
conta de um problema de manutenção.

Para Ana Karina, proporcionar acomodações 
que estejam de acordo com o produto ofereci-
do e atendam as expectativas dos clientes, é 
fundamental para a sobrevivência de um hotel. 
“É necessário que os gestores e empresários da 
área hoteleira percebam que manutenção não é 
custo e sim investimento que irá impactar dire-
tamente na qualidade dos serviços oferecidos 
ao hóspede e na performance da empresa. É 
uma questão estratégica”, avalia.

Além de tornar a operação hoteleira rentá-
vel, a manutenção também pode reduzir pos-
síveis riscos de acidentes e sinistros, garantin-
do a satisfação geral do hóspede. “Essa simples 
ação significa preservar o investimento feito 
na edificação e equipamentos, e ainda con-
trolar os custos de manutenção através do 
planejamento das atividades”.

Tipos de manutenção
Existem três tipos de manutenção que po-

dem ser aplicadas em empreendimentos hote-
leiros, sendo: preventiva, corretiva e preditiva. 
Nos hotéis, a mais utilizada é a preventiva, 
pois, como seu próprio nome diz, ela auxilia 
na prevenção de futuras falhas de equipamen-
tos e ajuda os hotéis a reduzirem custos com 
consertos. A manutenção corretiva pode ser 
considerada reativa, pois ela atua apenas na 
correção após a ocorrência de uma falha, sem 
planejamento prévio, e assim, na maioria das 
vezes, o problema termina chegando ao clien-

Ana Karina Lessa – “É necessário que os gestores 

e empresários da área hoteleira percebam que 

Manutenção não é custo e sim investimento”
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A manutenção preditiva visa prolongar 
de forma mais segura às intervenções pre-
ventivas realizadas nos hotéis. Ela pode ser 
considerada proativa, pois realiza o constan-
te monitoramento das condições de uso dos 
equipamentos, de maneira que possa identi-
ficar o momento necessário de manutenção 
sem comprometer o funcionamento seguro, 
adequado e satisfatório do item. “Pesquisas 
mostram que o uso da manutenção corretiva 
não planejada é no mínimo o dobro da ma-
nutenção preditiva, mais redução da dispo-
nibilidade dos equipamentos. E ainda que a 
otimização de custos na Manutenção, muitas 
vezes é mais efetiva pela adoção de melho-
res práticas e planejamento do que através de 
cortes indiscriminados”.

Conheça sua estrutura
Para se investir em manutenção preventi-

va, é importante que o gestor conheça a fun-
do todos os equipamentos e instalações do 
hotel. Dessa maneira, é possível que o pro-
fissional estabeleça prioridades consideran-
do critérios como segurança, interferência na 

te, afetando o serviço. A engenheira Ana Kari-
na alerta que muitas vezes, algumas falhas em 
equipamentos podem causar acidentes com os 
hóspedes ou colaboradores do hotel, causando 
um transtorno maior para o gestor.

Partindo do antigo ditado popular que di-
zia “prevenir é melhor do que remediar”, a 
manutenção preventiva pode ser considerada 
proativa, pois ela é realizada de maneira pla-
nejada e proporciona maior segurança. Esse 
tipo de manutenção age antes que uma falha 
aconteça. Um exemplo de como essa manu-
tenção pode ser praticada pode ser na manu-
tenção de equipamentos de proteção contra 
incêndio, que necessitam de manutenção de 
acordo com períodos pré-estabelecidos.

Porém, Ana Karina alerta que fazer manu-
tenção preventiva com muita frequência pode 
gerar um custo desnecessário para o hotel. 
“Bloquear um apartamento para pintura por-
que está no tempo pré-determinado, mas a 
pintura ainda não é necessária considerando as 
condições atuais do apartamento, gera o custo 
do serviço e a perda da receita por conta de o 
apartamento estar bloqueado”, alerta.

Improvisar cadeira da área de eventos e madeira de tapume de obras como base de 

uma mesa num restaurante de um hotel, não é a melhor solução 



46

Especial

maio/2016

produtividade e qualidade e imagem organi-
zacional, estabelecendo assim uma estratégia 
de manutenção. Na visão da consultora Ana 
Karina, a partir do momento que o gestor 
tiver conhecimento de sua estrutura, ele 
conseguirá obter êxito quanto à redução de 
custos. O profissional poderá trabalhar de 
maneira mais organizada, com o acompa-
nhamento constante de cada área do hotel, 
de maneira que isso tudo possa gerar um 
conjunto de informações necessárias para o 
planejamento de manutenção.

Dentre as informações que o gestor de 
manutenção possa ir armazenando estão: 
características técnicas dos equipamen-
tos contidas em manuais ou projetos, data 
de início de funcionamento, atividades de 
manutenção e vistorias já realizadas, ati-
vidades futuras planejadas, entre outros. 
“É importante que ele conheça o fluxo de 
hóspedes e a dinâmica de uso dos equipa-
mentos, pois assim serão identificados os 
melhores momentos para a realização de 
atividades de manutenção sem interferir 
nos serviços ou incomodar os hóspedes”.

Conhecendo a estrutura do empreendi-
mento, é possível realizar inspeções diárias/
semanais/mensais ou quinzenais, de acordo 
com as necessidades de cada equipamento, 
com base em um Check-list elaborado com 
antecedência pelo gestor.

De acordo com a especialista, o profissio-
nal também poderá investir em treinamentos 
com todos os funcionários do hotel visando 
o uso adequado dos equipamentos, evitando 
problemas. Também é possível dar orienta-
ções aos hóspedes com instruções de uso ao 
lado dos equipamentos, que nesse caso deve 
seguir o padrão de sinalização do hotel. 

Outros itens importantes no planejamento 
de manutenção preventiva, do ponto de vis-
ta de Ana Karina, estão: estabelecer proce-
dimentos de manutenção visando qualidade, 
e melhor aproveitamento de mão de obra e 
materiais; acompanhar constantemente con-
sumo de água, energia, gás, e buscar soluções 
que possam reduzir este consumo.

Formar equipe ou terceirizar?
Uma das grandes dúvidas nos gestores hote-

leiros quanto ao assunto de manutenção é: devo 
formar uma equipe ou terceirizar os serviços? Na 
visão da engenheira, dependerá muito do porte 
do hotel, da complexidade do empreendimento 
em relação aos equipamentos existentes, da sua 
localização e do nível de serviços a ser ofereci-
do. De acordo com ela, a terceirização do serviço 
de manutenção pode ser vantajosa para hotéis 
de pequeno porte, em áreas centrais, com várias 
opções de empresas para terceirização do servi-
ço de manutenção, principalmente por conta da 
manutenção de aparelhos de ar condicionado, 
que necessitam técnico de refrigeração em sua 
equipe. Já em um hotel de grande porte, em uma 
área afastada, com poucas opções de empresas 
prestadoras de serviço, pode ser mais viável ter 
estes profissionais em seu departamento. 

No geral, os empreendimentos hoteleiros 
terceirizam, segundo Ana Karina, serviços 
técnicos mais especializados (como elevado-
res, sistemas de refrigeração, controle e auto-
mação, sistema de combate a incêndio, entre 
outros). “Nestes casos as empresas fornecedo-
ras possuem maior conhecimento e estrutura, 
sendo mais vantajoso para o hotel. E realiza-
do serviços mais simples ou que exigem ações 
emergenciais (pintura, pequenos reparos das 
instalações, inspeções de rotina) com pessoal 
próprio que deve ser capacitado para tal”.

Governança e Manutenção
A camareira é sempre a primeira a ter contato 

com o apartamento do hóspede e identificar pos-
síveis problemas dentro do quarto, como uma 
lâmpada queimada, pia entupida, entre outras 
coisas. Porém, muitas vezes não há uma comu-
nicação eficaz entre as equipes de governança e 
manutenção. Na visão da consultora, é impor-
tante que exista uma sinergia entre as equipes.  
A integração entre elas é essencial para que se-
jam traçadas algumas estratégias que possam 
melhorar a eficiência de ambos os setores. De 
acordo com Ana Karina, é fundamental com-
preender que um setor não serve ao outro e 
sim os dois juntos servem ao hóspede. 
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aquecedores. Nos apartamentos, merecem aten-
ção os aparelhos de televisão, condicionadores 
de ar e equipamentos do banheiro.

Segundo ela, estes equipamentos necessitam 
de limpeza ou lubrificações, trocas de peças, ou 
medição de parâmetros periódicos. “Para isso 
temos o que chamamos de Planejamento e Con-
trole da Manutenção, que é planejar e controlar 
a execução dessas atividades constantemente. 
É necessário elaborar um plano de inspeção e 
manutenção preventiva e preditiva, conside-
rando orientações técnicas do fabricante dos 
equipamentos, de legislações e normas e o nível 
de desgaste sofrido pelo equipamento em cada 
hotel. Ou seja, cada empreendimento deve es-
tabelecer uma rotina de manutenção dos seus 
equipamentos e instalações”, alerta. 

365 dias por ano
Localizado na cidade litorânea de Floria-

nópolis (SC), o Il Campanário Village Resort 
investe constantemente na manutenção de 
suas instalações. O empreendimento possui 
um plano de manutenção que funciona 365 
dias por ano, a fim de evitar falhas. O hotel 
conta com uma equipe capacitada responsá-
vel por realizar procedimentos de manuten-
ção preventiva e preditiva em quase todos 
os setores do empreendimento. A integração 
entre as equipes de governança e manuten-
ção é um dos destaques do hotel, de maneira 
que a simples observação dos apartamentos 
pelas camareiras do hotel constatam falhas 
e evitam problemas futuros 
nas unidades habitacionais. 
De acordo com o gerente de 
Infraestrutura do hotel, Paulo 
Corrêa, “Trabalhamos em uma 
grande parceria com o setor 
de governança e dependemos 
muito da observância detalha-
da deste setor para evitarmos 
que nossos hóspedes sejam 
surpreendidos com problemas 
nos apartamentos”.

O empreendimento conta 
com 288 apartamentos, salas 

Ambas equipes devem entender como funcio-
na a dinâmica de trabalho de suas equipes, como 
o caso da equipe de governança, onde é contro-
lado fl uxo de entrada e saída de hóspedes, assim 
como quando o apartamento está ocupado, livre 
ou interditado. “Uma maior sinergia é alcançada 
quando o pessoal de manutenção é treinado para 
procedimentos básicos de limpeza e arrumação 
após realização de serviços nos apartamentos 
e as camareiras são treinadas sobre o funciona-
mento dos equipamentos e pequenos procedi-
mentos simples de manutenção. Um check-list 
básico referente aos equipamentos também pode 
fazer parte do plano das camareiras”, comenta.   

Pontos de alerta
Independente se o hotel é voltado para o públi-

co executivo ou de lazer, existem alguns equipa-
mentos e instalações que merecem uma atenção 
especial devido a sua forte infl uência no funcio-
namento do empreendimento. De acordo com a 
engenheira, esses itens possuem relação direta 
com a segurança ou com a imagem do hotel.

Dentre os aparelhos, podem ser destacados: 
bombas de recalque para abastecimento de água, 
geradores e subestação, elevadores, equipamen-
tos de proteção de combate incêndio, sistema de 
gás, estrutura do edifício e impermeabilizações, 
sistemas de refrigeração e ventilação, exaustão e 

Os elevadores necessitam de manutenção preventiva 

constante. Dessa forma, acidentes podem ser evitados

Michal Rybski
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de eventos, áreas de lazer, entre outros, o que 
acaba tornando a gestão de manutenção mais 
complexa. De acordo com Corrêa, sua equipe 
sempre trabalha para garantir 100% de dispo-
nibilidade dos apartamentos, de maneira que 
a rentabilidade do hotel fique garantida. “Te-
mos equipe própria e oficinas de marcenaria, 
ar condicionado, pintura, conserto de equipa-
mentos eletroeletrônicos, automação e CFTV, 
desta forma trabalhamos com independência, 
agilidade e operacionalidade”.

O planejamento de manutenção é dividido em 
trabalhos em unidades de hospedagem, áreas so-
ciais, salas de eventos, áreas de serviços, estrutu-
ra, áreas técnicas e equipamentos. O profissional 
afirma que o projeto de manutenção preventiva 
dos apartamentos tem início sempre nos meses 
de março. Um dos motivos do empreendimento 
estar em manutenção 365 dias por ano é devido 
a sua localização. Por estar próximo ao mar, 
os cuidados devem ser constantes de modo 
que a pintura, mobiliários, entre outros, não 
sejam deteriorados pela maresia. 

Para amenizar esse fenômeno, o empreen-
dimento realiza diversas ações como: utiliza-

ção de tintas que são testadas e aprovadas em 
locais de ação forte da maresia como em pla-
taformas; pintura anual das áreas sujeitas ao 
fenômeno; utilização de produtos lubrificantes 
para retardar o processo de ação da maresia e 
aumentar a proteção das tintas; substituição de 
alguns materiais propícios a  ação da corrosão 
por materiais de maior resistência; assim como 
estar sempre em busca de novos produtos de-
senvolvidos para retardar esta ação.

O hotel utiliza de alguns serviços prestados por 
empresas terceirizadas e alguns são certificados 
pelos próprios fabricantes como, manutenção do 
grupo geradores, sistema de climatização e tra-
tamento de águas de geradoras de água quente. 
“Ter um orçamento direcionado e preservado 
para os serviços todo o ano representa o ponto 
mais positivo do planejamento no processo de 
manutenção preventiva e nosso hotel adota tam-
bém o sistema de ter um fundo de manutenção 
que é utilizado todo o ano para os serviços que 
estão fora de contratos e grandes obras, assim 
completando todas as necessidades de manu-
tenção que o empreendimento precisa”.

De acordo com Corrêa, por ter uma equipe 

O Il Campanário Vilage Resort, de Florianópolis (SC), investe constantemente 

no treinamento de suas equipes próprias de manutenção
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própria de manutenção, o hotel nunca teve que 
pagar pelo conserto de televisores, home theater, 
câmeras de CFTV, cofres, micro-ondas (onde o 
hotel possui um total de 1.600 unidades), marce-
naria, fechaduras, entre outros. “Trabalho sem-
pre com o objetivo de capacitar cada vez mais a 
equipe e sempre compartilhando decisões e in-
centivando muito a criatividade dos colaborado-
res e o refl exo deste procedimento de trabalho é 
tornar a equipe uma equipe autogerencial, fi can-
do cada vez mais comprometidos com os resulta-
dos porque eles participam do destino do setor. 
Formar uma equipe própria representa redução 
de custos para o hotel e uma saída para enfren-
tarmos a falta de mão de obra qualifi cada”.

100 ações
Se apenas para um empreendimento com 

288 apartamentos a gestão da manutenção é 
complexa, imagine para uma rede com mais 
de 38 mil apartamentos. Presente em diversas 
cidades brasileiras com empreendimentos de 
diferentes portes, o grupo AccorHotels realiza 
constantemente os reparos em seus hotéis atra-
vés de um plano de manutenção preventiva 
chamado PMP, o qual conta com 100 ações.

De acordo com o SVP Technical, Construction 
and Design da AccorHotels América do Sul, Pau-

lo Mancio, as ações desse plano vão desde algu-
mas mandatórias, e outras que são adequadas de 
acordo com as necessidades específi cas de cada 
hotel. Além disso, o grupo realiza alguns reparos 
específi cos ligados ao Capex (despesas de capital 
ou investimento em bens de capital), como por 
exemplo, a substituição do sistema de ar condi-
cionado ao término de sua vida útil.

Atualmente a ferramenta de manutenção PMP 
está presente em uma plataforma que pode ser 
acionada através de um smartphone ou tablet 
durante a auditoria. “Temos uma equipe que 
atua diretamente com a manutenção preventiva 
na operação, com manutenção produtiva para 
reduzir custos e aumentar a produtividade e um 
time para lidar com a manutenção corretiva em 
casos excepcionais”, afi rma o executivo.

Por possuir empreendimentos de diferentes 
tamanhos e bandeiras, o grupo realiza planos 
de manutenção que se adequem a cada catego-
ria (bandeiras econômica, midscale, upscale e 
luxury). Segundo Mancio, para cada bandeira 
existe uma equipe designada para atuar com a 
manutenção das unidades, onde trabalham com 
cronogramas sempre atualizados lidando com 
os perfi s de manutenção (preventiva, preditiva 
e corretiva) para que o andamento das operações 
mantenham o padrão de qualidade proposto.

Em cada hotel do grupo existe uma equi-
pe multifuncional enxuta capaz de gerir o 
plano de manutenção preventiva e algumas 
manutenções emergenciais que possam ocor-
rer. Além disso, o grupo também trabalha 
com equipes terceirizadas que 
prestam serviços específicos. 

Por possuir empreendimen-
tos em regiões litorâneas, o gru-
po demonstra extrema atenção 
na preservação das áreas dos 
hotéis. De acordo com Paulo 
Mancio, equipamentos que fica-
rão em áreas sujeitas à maresia 
devem ter uma preparação de 
fábrica para esses locais. Um 
exemplo são os sistemas de ar 
condicionado, onde as aletas 
já devem vir preparadas com o 

Especial

Paulo Corrêa – “Trabalhamos em parceria 

com a governança e dependemos muito da 

observância detalhada deste setor para evitarmos 

que nossos hospedes sejam surpreendidos 

com problemas nos apartamentos”
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sistema gold fin (que evitam a corrosão). “In-
clusive, quando se trata de corrosão, todos os 
ciclos são menores, ou seja, o espaço de tem-
po entre uma limpeza e outra, de uma pintura 
ou outra e da troca de óleo é em torno de 20% 
superior ao tempo regular que teriam equipa-
mentos expostos em outras regiões”.

Dentre as áreas que mais necessitam atenção 
quando o assunto é manutenção preventiva, estão: 
sistema de ar condicionado, água quente e os sis-
temas elétricos. Na visão de Mancio, a melhor ma-
neira de evitar problemas sistêmicos nesses itens é 
possuir um bom plano de manutenção preventiva.

Gestão eficiente
A rede hoteleira BHG – Brazil Hospitality 

Group possui mais de 8.000 apartamentos em 
51 hotéis distribuídos em 15 estados brasileiros 
investe frequentemente em treinamento e manu-
tenção preventiva de suas unidades.

Atualmente os setores de manutenção da rede 
funcionam com a ADM de Manutenção, Manu-
tenção Operacional e Melhorias. A área ADM de 
Manutenção é responsável por: Cuidar de utilities, 
aquisição de produtos e serviços técnicos, desenvol-
vimento de parceiros e planejamento de trabalhos 

da equipe interna); a Área Operações Manutenção, 
cuida da operação diária do prédio, tanto dos sis-
temas Civil, Ar Condicionado, Elétrico, Bombas, 
Sistemas de Prevenção e Combate a Sinistros, Utili-
dades e máquinas e equipamentos gerais, onde são 
aplicadas as manutenções Preventivas, Detectivas 
(sensitivas), Preditivas e Corretivas.

Nos empreendimentos próprios e em fase de 
implementação nos ADMs, a rede conta com 
um software online, onde é possível checar to-
das as tarefas necessárias do setor sempre in-
tegrado com a Gestão geral, onde ela consegue 
visualizar em tempo real as atividades exerci-
das nos hotéis. Esse sistema também pode ser 
inserido em smartphones, o que auxilia ainda 
mais o uso da área operacional.

Na visão de Marcelo Buder, Diretor de en-
genharia e construção da BHG, o investimento 
constante em manutenção preventiva gera va-
lores imensos para o grupo. “Quando investi-
mos nas manutenções de nossos hotéis, temos 
melhor performance com relação à operação, 
mais confiabilidade dos nossos produtos, op-
timização dos custos operacionais e podemos 
repassar tudo isso aos nossos clientes sendo 
por uma tarifa melhor e por um produto muito 
mais seguro e confiável”, comentou.

O executivo defende que para que a ges-
tão dessa área seja mais eficaz, é necessário 
que sejam criados processos e procedimentos 
simples e aplicáveis as diversas situações, 
sempre visando disponibilizar mais quartos 
para hóspedes, reduzindo assim os custos.

De acordo com ele, no geral as empresas hote-
leiras destinam cerca de 0,5% a 3% do seu fatura-
mento bruto para a área de engenharia de manu-
tenção, manutenção, melhorias técnicas, sempre 
de acordo com o grau de atividade da empresa.

A rede conta com equipes próprias de manuten-
ção, mas também necessita de empresas terceiriza-
das para complementar as atividades em alguns 
casos específicos como para Sistemas Elétricos, Ar 
Condicionado, Alarmes contra incêndios (Sinis-
tros), Geradores de Energia Elétrica, Automação 
Predial, Controle de Pragas e Limpeza de caixas de 
D´agua e Gordura. “Porque entendemos que são 
sistemas mais específicos e dependem de maior 

Paulo Mancio – “Temos um plano de manutenção 

preventiva com mais de 100 ações”
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número de horas técnicas e em muitos casos das 
citadas habilitações especifi cas e laudos/relatórios 
técnicos conforme legislações década região”.

A gestão da manutenção preventiva auxilia em 
cerca de 80% no orçamento do hotel, onde diver-
sas ações são realizadas de maneira planejada, 
reduzindo assim gastos não previstos de manu-
tenção. Dentre algumas tarefas efetuadas pelas 
equipes estão: Rondas diárias; Limpeza das áre-
as técnicas e operacionais; Aplicação dos planos 
de manutenção (Elétrica, Hidráulica, Ar Cond. e 
Civil); Controle de despesas do setor; atuar com 
produtos que apresentem melhores performan-
ces para cada aplicação; utilização de planos e 
ferramentas adequados; Treinamentos técnicos; 
gestão participativa, onde as equipes tem em 
mente como é o negócio hoteleiro.

Como a rede possui empreendimentos voltados 
para o público executivo e de lazer, os problemas 
de manutenção encontrados são diferentes em 
diferentes operações. Dentre os mais comuns, de 

acordo com Buder, estão: Áreas operacionais de 
A&B / Cozinhas, pois nestas áreas o fl uxo aca-
ba sendo muito intenso e em um intervalo curto 
para atender os clientes; ar condicionado, pois 
devido as altas temperaturas climáticas do pla-
neta os equipamentos são extremamente utiliza-
dos onde exigindo uma atenção maior e também 
muitas horas técnicas para deixar os equipamen-
tos confi áveis; lâmpadas, pois existem diversas 
variações de tensão das redes elétricas do país 
sendo que ainda há muitas queimas de lâmpa-
das, forçando os gestores a desprender grandes 
horas técnicas de manutenção; e entupimentos 
de tubulações, que sempre causam grandes in-
vestimentos em áreas técnicas de manutenção.

Postura ideal
Para a engenheira e consultora Ana Karina, o 

chefe de Manutenção, ou gestor de Manutenção, 
para ter sucesso em sua área, deverá organizar o 
sistema de manutenção, contratar, treinar e coor-
denar o trabalho da equipe e das empresas que 
prestam serviços ao hotel; promover a união, a 
comunicação e o trabalho da equipe com os de-
mais setores; planejar, administrar e controlar as 
atividades de manutenção e gerenciar questões 
tecnológicas, humanas e fi nanceiras. 

O profi ssional, para exercer essa função deverá 
ter, de acordo com a engenheira, conhecimento téc-
nico e de gestão e manter-se sempre atualizado, ser 
observador e minucioso,  ser cuidadoso e investi-
gativo para identifi car as causas dos problemas, ser 
disciplinado para cumprir e fazer cumprir o plane-
jamento da manutenção,  ser aten-
to ao bom uso dos equipamentos, 
ser criativo para encontrar novas 
soluções técnicas e ser comprome-
tido com  qualidade, segurança e 
custo.  “É fundamental ainda o co-
nhecimento da atividade hoteleira 
e a habilidade para o contato com 
o cliente”, fi naliza.

Marcelo Buder – “Quando investimos nas 

manutenções de nossos hotéis, temos melhor 

performance com relação à operação e mais 

confiabilidade dos nossos produtos”
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Ponta da Barra em Laguna (SC) 
ganha sua primeira pousada

Situada a 128 km de Florianópolis (SC), a cidade 
de Laguna acaba de ganhar sua primeira pousada. A 
Pousada Ponta da Barra, que tem a seu favor o Farol 
de Santa Marta como um importante ponto turístico, 
está situada em meio as dunas, área verde, atividades 
em meio à natureza e frutos do mar frescos.

A pousada tem 14 quartos – com cozinha, ba-
nheiro, TV e ventilador –, piscina, quiosque, espaço 
gourmet e SPA. Além disso, ela disponibiliza bi-
cicletas, stand up paddle, caiaques e passeios com 
guias turísticos. “A ideia principal da criação da 
pousada foi para receber as pessoas de uma forma 
mais aconchegante, e que elas se sintam bem tran-
quilas e felizes, revigoradas e desestressadas”, diz 
Rosângela Pereira Cabral, sócia da pousada.

A infraestrutura e a arquitetura do empreendi-
mento foram desenvolvidas pensando na questão 
ambiental pela região se tratar de uma ilha de pes-
cadores e reserva ambiental. Segundo Jordan Ca-
bral Filho, o outro sócio da pousada, o local conta 

com poço artesiano e um sistema de coleta de água 
da chuva. “Adquirimos todo esse equipamento 
para já fazer o tratamento da água, para reutilizá-la 
para banhos, lavar louça e demais usos”, comenta 
Cabral. Além disso, os decks de madeira utilizados 
servem também para absorver a água da chuva.

Sustentabilidade
As janelas, as portas e os demais móveis do local 

são de demolição e as peças de decoração, como 
lustres, foram feitas por pessoas que moram na re-
gião, além de artesanatos feitos pela própria sócia. 
Também já está sendo implantada a coleta seletiva 
do lixo reciclável e orgânico. De acordo com Ro-
sângela, ainda não há essa separação de lixo na 
ilha. “Estamos trabalhando para implantar essa 
ação. Queremos incentivar a comunidade a separar 
o lixo com pacotes de cores diferentes para facilitar 
a coleta. No espaço gourmet, os hóspedes poderão 
fazer frituras, então já iremos separar o óleo e pas-
sá-lo para uma pessoa responsável pela coleta”.

A pousada também oferece bicicletas como um in-
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centivo para o turista deixar o carro de lado. “Dispo-
nibilizamos as bicicletas para que as pessoas não uti-
lizem carro aqui, vamos incentivar a caminhada nas 
trilhas”, explica Rosângela. O perfil do hóspede espe-
rado na pousada é de casais, pessoas que não querem 
gastar muito e não têm o desejo de ficar em um hotel 
sofisticado, mas também não muito simples. 

Primeiro posto Salva-Vidas
Além de todo esse cuidado com o meio ambien-

te, a pousada ainda foi parceira na construção do 
primeiro posto de salva-vidas da praia Ponta da 
Barra. A praia, até então, não tinha um posto de 
salva-vidas, e um dos bombeiros que faz parte 
da Associação de Surfistas de Laguna, o Segun-
do Sargento do Corpo de Bombeiros de Lagu-
na, Dario Manuel Duarte, procurou os sócios da 
pousada pedindo colaboração para que o sonho 
deles também se edificasse. “E nós o assumimos, 
demos a força financeira. Acolhemos o sonho de-
les e patrocinamos o seu projeto, para que a co-
munidade e as pessoas que vêm à ilha tenham a 
proteção dos bombeiros”, explica a sócia.

Pousada Boutique é inaugurada 
na capital fluminense

O bairro carioca de Botafogo acaba de receber 
um novo meio de hospedagem. A Pousada Bouti-
que Casa Tuxi foi inaugurada recentemente pelas 
sócias Fernanda Tuxi, Patricia Azevedo, Bruna Le-
vinson e Carol Fernandes, junto ao Bistrô Segreto. 

A Casa Tuxi, única pousada com piscina do 
Bairro, é resultado de uma clássica construção do 
século passado completamente renovada com um 
anexo. São 14 quartos, que visam unir o rústico e 
moderno. Como arte, gastronomia e decoração são 
os pilares principais, os itens de decoração estão à 
venda, como se fosse uma “casa-loja”. 

Sob o comando da chef Jéssica Oliveira, a culiná-
ria é contemporânea com uma pitada de slow food, 
tendência em alta que valoriza os ingredientes e a 
sazonalidade, o que torna a comida mais natural 
e leve. Com capacidade para 40 pessoas, o Bistrô 
Segreto oferece de segunda a sexta-feira pratos 
executivos, além da tradicional Feijoada às sextas. 
Aos sábados, domingos e feriados, o bistrô oferece 

um delicioso Brunch das 8h às 12h, além de fazer 
reservas para grupos e eventos. 

Le Parc Hotel entra em 
operação em Caetité (BA)

Entrou em operação recentemente no município 
de Caetité, distante 645 quilômetros da cidade de 
Salvador (BA), o Le Parc Hotel. Localizado na Pra-
ça da Juventude, bairro da Barroquinha, o empre-
endimento chama atenção pela infraestrutura mo-
derna, ampla e confortável, além do bom gosto e 
sofisticação, presentes em cada detalhe, sendo uma 
das melhores opções de hospedagem nesta cidade 
baiana com cerca de 50 mil habitantes. A edificação 
conta com 34 apartamentos, divididos em famí-
lia, luxo e uma suíte nupcial, com toda a estru-
tura necessária para proporcionar uma estadia 
confortável e isto inclui: ar condicionado split, 
televisão de led, camas box da marca Ameri-
canflex, banheiro e varanda individuais, além 
de banheira de hidromassagem na suíte nupcial. 
“Caetité merecia um hotel que fosse confortável, 
de fácil acesso e por um bom preço”, destaca o em-
presário e investidor, Fernando Viana.
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Ramada Hotel & Suítes Boa Viagem, em Recife (PE) , 

é o segundo empreendimento da rede na região 

expande sua atuação no Nordeste

O Ramada Hotel & Suítes Boa Viagem possui 192 apartamentos bem amplos
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Dando prossegui-
mento ao plano de 
expansão que prevê 

inaugurar 13 novos hotéis no 
Brasil até o fim deste ano, a Vert 
Hotéis colocou em operação no 
mês de abril o Ramada Hotel 
& Suítes Boa Viagem, em Reci-
fe, na capital pernambucana. A 
Ramada é uma bandeira perten-
cente ao maior grupo hoteleiro 
do mundo, Wyndham Hotel 
Group, e representada no Brasil 

pela Vert Hotéis. Este é o segun-
do hotel da Vert no Nordeste, 
tendo em vista que em julho do 
ano passado, o e. Suítes Vila do 
Mar, tradicional hotel de Natal 
(RN), foi convertido à bandeira 
da Vert Hotéis, passando a ser 
uma franquia da rede. O Rama-
da Hotel & Suítes Boa Viagem é 
fruto da parceria da rede hote-
leira com a construtora Rio Ave, 
que se dedicou à construção do 
edifício de 28 pavimentos que 
abriga o hotel, no bairro de Boa 
Viagem, ponto turístico conhe-
cido internacionalmente é um 
dos mais visitados no Brasil.

A localização é um dos gran-
des diferenciais, pois além de 
estar a menos de 500 metros da 
praia da Boa Viagem, o hotel fica 
apenas 3 km do aeroporto inter-
nacional de Guararapes,possui 
fácil acesso ao Centro de con-
venções de Pernambuco e está 
próximo aos principais pontos 
turísticos da capital pernambu-
cana, como o Instituto Ricardo 
Brennand.  “Recife foi escolhi-
da para abrigar um empreen-
dimento da Vert por ser uma 
das maiores e mais desenvol-
vidas capitais do Nordeste. O 
empreendimento colabora com 
a economia local com a gera-
ção de 56 empregos diretos e 
estamos com uma expectati-
va bem otimista em relação a 
performance deste empreen-
dimento”, destaca a CEO da 
Vert Hotéis, Érica Drumond. 

Moderna 
infraestrutura

O hotel oferece 192 aparta-
mentos bem amplos e com uma 
infraestrutura moderna para 
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O apartamento na categoria family conta com cozinha completa e mesa para jantar

Implantação Hoteleira

maximizar o conforto dos hóspedes, divididos nas 
categorias, luxo (40m2), super luxo (47m2) e family 
que conta com 71m² , dois quartos ambos com uma 
cama de casal king size, além de uma ante-sala com 
sofá cama, cozinha completa e mesa para jantar. Os 
colchões dos apartamentos são da marca Serta para 
assegurar uma revitalizante noite de sono, o enxo-
val de cama é da marca Sultan. A TV de última 

A piscina ao ar livre conta com uma vista 

privilegiada para o mar

geração da marca Panasonic possui uma variada 
opção de canais a cabo, as fechaduras eletrônicas e 
economizadores de energia da Kaba e os cofres ele-
trônicos da Saga Systems asseguram a privacidade 
dos hóspedes e a guarda de seus pertences com total 
segurança. Somada a infraestrutura, os apartamentos 
contam com bancada de trabalho, wi-fi  gratuito de 
alta velocidade e ar condicionado. A empresa VAG 
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Confecções foi quem fez todo o enxoval de cama e 
cortinas, utilizando tecidos de altíssimo padrão de 
qualidade. Já nos banheiros, estão presentes vários 
acessórios da linha Gama, de alta qualidade e beleza, 
garantidos por 10 anos pela Crismoe.

Opções gastronômicas e de lazer
A área de lazer dispõe de uma estrutura com-

pleta que inclui piscina ao ar livre e com uma vista 
privilegiada para o mar, sauna e espaço fitness na 
cobertura. A Domodi, loja especializada em móveis 
de designer de área interna e móveis de área exter-
na, forneceu os móveis da piscina na cobertura e da 
área do térreo. Esses móveis são específicos para 
área externa, com estrutura em alumínio e fibra 
sintética, com estofados com tecido náutico.

O restaurante serve café da manhã (cortesia), 
almoço e jantar à la carte. O café da manhã, além 
de itens tradicionais, prestigia a culinária regional, 
com iguarias como tapiocas, carne de sol e carto-
la – famoso doce Pernambuco, feito com banana e 

queijo de coalho assados, açúcar e canela. Os uten-
sílios e equipamentos de alimentos e bebidas foram 
fornecidos pela Schipper & Thompson visando 
atender os hóspedes de forma exemplar. As bebi-
das são degustadas em uma variedade de copos e 
taças importadas da italiana Bormioli Rocco. O café 
da manhã e os buffets são servidos em rechauds, 
suqueiras e travessas importadas que destacam a 
apresentação dos alimentos. Cada detalhe é visu-
almente informado aos clientes através da linha de 
lousas e canetas de giz líquido, exclusividade da 
Schipper no Brasil. Na cozinha e confeitaria, uma 
robusta seleção de equipamentos são os responsá-
veis pela produção das cores e sabores. 

O hotel conta com dois bares, um no lobby e ou-
tro na cobertura, junto à estrutura de lazer. Quem 
está gerenciando o hotel é Joselma Cavalcanti de 
Albuquerque, que possui larga experiência no setor 
hoteleiro e está com uma expectativa bem otimista 
em relação deste empreendimento, que iniciou a 
operação com diárias a partir de R$ 239,00.
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Royal Palm Residence (SP) 
promoveu Festival de Frutos do Mar

O Matisse Restaurante, localizado no 
Royal Palm Residence, em Campinas (SP), re-
alizou recentemente seu tradicional Festival 
de Frutos do Mar. Com pratos especialmente 
elaborados pelo chef Antônio Batista, os aman-
tes de frutos do mar saborearam um menu se-
lecionado especialmente para o festival. 

O prato que iniciou o Festival é composto 
por uma cazoela de frutos do mar. Em se-
guida, a combinação do fetuccine verde com 
camarão, vieiras e tomate fresco compõe o 
primeiro prato. Depois, o camarão e cava-
quinha flambados com quenelle de purê de 
cará integraram o segundo prato (Foto abai-
xo). Por fim, os clientes provaram um creme 
brûlée de limão com sorvete de creme.

Mercure Goiânia passa a 
oferecer almoço executivo

O Mercure Goiânia (GO) passou a oferecer 
almoço executivo de segunda à sexta-feira, no 
Restaurante Coralina. Por um valor fixo, são 
servidos entrada, prato principal e sobreme-
sa preparados pelo chef goianiense Humberto 
Marra, com vista panorâmica para a Avenida 
República do Líbano.

O almoço é servido das 12h00 às 15h00. 
De acordo com o gerente do hotel, Geraldo 
Oliveira, o cardápio é mudado frequentemen-
te, para que os clientes sempre possam provar 
um prato diferente. Entre as opções estão sala-
das, peixes, aves e carnes bovina e suína, com 
um doce para finalizar a refeição.

Os apreciadores de vinho também podem pe-
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dir à parte um dos 20 rótulos da carta do hotel, 
assinada pela sommelière Alexandra Corvo, que 
contempla vinhos do Brasil, Espanha, França, 
Portugal, Argentina, Itália, Chile e Uruguai, entre 
espumantes, rosés, brancos e tintos.

Bourbon Atibaia homenageia Portugal 
no 20º Wine Tasting & Dinner

O Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort promoveu a 20ª edição do Bourbon 
Wine Tasting & Dinner, o principal evento de 
enogastronomia do resort. O tema do encon-
tro, primeiro dos quatro programados para 
este ano, foi a gastronomia portuguesa.

Os pratos foram servidos no espaço intimista 
Cave Bistrô, localizado no subsolo do resort, ele-
gante e agradável restaurante que abriga uma ade-
ga climatizada com mais de 180 rótulos de vinho 
de diversas regiões. Além do jantar, o Bourbon 
Wine Tasting & Dinner incluiu um workshop de 
degustação de vinhos especialmente escolhidos 
pelo sommelier Robson Vital, para harmonização 

com o menu gourmet, preparado com exclusi-
vidade pelo chef Juan Banegas.

Confira, abaixo, o menu harmonizado desta edição:
AmuseBouche - Crocante de bacalhau 
com geleia de pimenta biquinho
Típico Espumante da Bairrada, São João Bruto
Entrada - Polvo confitado no 
azeite extra-virgem a lagareiro
Frutado Branco de Arinto 
Alentejano, EA Reserva Cartuxa 
Prato principal - Cabrito assado do Chef com 
vegetais salteados e arroz com frutas secas
Potente Tinto de AlcanteBouchet 18 meses em 
Barricas, Menino Antonio Herdade Malhadinha
Sobremesa – Arroz doce com baunilha, canela e 
zeste de limão siciliano com salame de chocolate.

Jurados elegem 
o drink oficial 
da Rio Hotel 
by Bourbon em 
Curitiba (PR)

A rede Bourbon 
Hotéis & Resorts re-
alizou o Concurso de 
Drinks Rio Hotel by 
Bourbon, em Curitiba, 
no Pátio Batel, na ca-
pital paranaense. O 
evento foi criado para 
que seus funcionários 
pudessem ter a oportu-
nidade de mostrar seus 
talentos criando drinks 
que representem a nova 
marca da empresa. 

Os seis coquetéis finalistas foram executados du-
rante o evento e o júri escolheu o grande vencedor: 
Paulo Roberto Reway, do Bourbon Dom Ricardo 
Aeroporto Curitiba Business Hotel. Os jurados eram 
os premiados bartenders Diego Bastos e Lukinhas 
Siqueira, pelo jornalista de gastronomia Gilson 
Garret, e pelos membros da Bourbon – José Ozanir 
(vice-presidente de operações) e Adriana Cardoso 
(diretora de marketing). O drink premiado leva vo-
dka, manjericão, carambola, gelo e açúcar, e fará par-
te do menu de todas as unidades da nova marca.
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Paulo é funcionário da Bourbon há quase 
dois anos e trabalha no setor de Alimentos & 
Bebidas da unidade próxima ao aeroporto de 
Curitiba (São José dos Pinhais). O júri valori-
zou a criatividade, a apresentação e, principal-
mente, o sabor do drink, que teve um toque es-
pecial com o sabor cítrico da carambola.

Intercontinental São Paulo 
apresenta novo menu

O Restaurante Tarsila, situado no hotel 
InterContinental São Paulo, acaba de implantar um 
novo cardápio. A novidade inclui diversas opções 
de entradas, pratos principais e sobremesas, asso-
ciados a releituras de itens marcantes do menu.  O 
novo cardápio traz novidades com toques das culi-
nárias latino-americana e européia. 

Assinado pelo chef executivo do empreendi-
mento, Juan Rojas, o menu também tem releitu-
ras de pratos brasileiros, “que por si só oferecem 
uma gama de sabores e aromas únicos. A refor-
mulação do menu foi muito bem estruturada por 
nossa equipe”, comenta o chef.

Como dicas de entrada, o novo cardápio apre-
senta opções como a Trilogia de Salmão (tataki 
com lâminas de pepino, ceviche com vegetais finos 
e rolls de salmão com espuma de limão) e o vegano 
Palmito crocante recheado com duxelle de cham-
pignons (tiras finas e cozidas), azeite de trufa e mo-
lho de tomate com framboesa.

Entre os pratos principais, destacam-se itens 
especiais que carregam o toque da culinária brasi-

leira, como o Robalo com pirão a Capixaba, arroz 
com coco e camarão sauté; a Picanha a Brasileira 
(acompanha arroz com salsa e tomate, farofa, tutu 
de feijão e batata rústica); e o Lombo de cordeiro 
com mel e tomilho (foto), batata roxa recheada com 
queijo brie e cremoso de abóbora com gengibre.

Além disso, a seção de pratos princi-
pais inclui Risotos de Camarão, Milanês e de 
Aspargos com tomate seco e mussarela de bú-
fala. As massas ganham destaque por conta da 
Lasanha com carne desfiada, espinafre e creme 
de queijo; e o Espaguete integral com legumes 
salteados e lâminas de aspargos.

Entre as novidades de grelhados estão justa-
mente duas das especialidades do chef: o Salmão 
ao molho de açafrão em crosta de ervas, com purê 
de batata baroa e mini legumes grelhados; e o Filé 
mignon com batata suíça e duxelle de champig-
nons com chips de parma.

As sobremesas vão desde opções à base de 
chocolate, passando por pratos gelados e ex-
plorando composições com frutas tradicionais 
e tropicais. O Tiramisu com trufa de açaí e o 
Mil Folhas de Nutella e Baunilha ganham des-
taque especial na seção do menu.

AccorHotels participou do 18º 
Restaurant Week São Paulo

Os restaurantes/bares dos hotéis Novotel, o 
HUB Food Art Lounge do Pullman São Paulo Vila 
Olímpia, o tasteIt Food & Lounge do Pullman 
São Paulo Ibirapuera e o Base Bistro & Bar do 
Pullman São Paulo Guarulhos Airport, todos 
pertencentes a AccorHotels participaram da 18ª 
edição do Restaurant Week São Paulo, evento 
gastronômico que aconteceu entre 11 de abril e 
1º de maio, e que teve como tema “reinventando 
clássicos com produtos brasileiros”.

Para contribuir com causas sociais, os 
menus tiveram um valor fixo e a cada menu 
vendido, R$ 1 foi doado integralmente para 
instituições de caridade. A Amigos da Vida 
e o Hospital Pequeno Príncipe foram as esco-
lhidas para serem beneficiadas.

O Restaurante 365, situado nos hotéis Novotel Center 
Norte, Novotel Morumbi e Novotel Jaraguá tiveram o 
menu assinado pela chef Elisa Koike e sua equipe. No 
almoço, os clientes puderam escolher entre coxinha 
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de batata doce recheada de pernil desfiado com ke-
tchup de goiaba com mix de folhas para a entrada, 
costela assada ao molho de cacau com pamonha 
recheada de queijo da canastra na folha de taioba 
como prato principal e fondant de chocolate com 
compota de pequi e sorvete de buriti, entre outros.

Já no jantar, os clientes apreciaram iguarias 
como o mil folhas de palmito pupunha, cama-
rões ao pesto de azedinha, broto de beterraba 
e aspic de manga com maracujá e geleia de pi-
menta, picanha suína com chips de alho, purê 
de mandioca, paçoca de amendoim e beterraba 
assada e macarons de brigadeiro e banana com 
sorvete de nata e pacová, entre outros.

Já no HUB Food Art Lounge, localizado no ho-
tel Pullman São Paulo Vila Olímpia, o chef Fábian 
Ruiz elaborou um menu composto por salada grega 
na moda baiana ou cake de lagosta e catupiry com 
saladinha da natureza para a entrada; costelinha de 
porco com purê de batata roxa e coulis de ervilha 
fresca ou robalo na espuma de açaí com vegetais 

grelhados como prato principal; ravióli de nutella 
e castanha de pará ou macaron de pistache nas pe-
dras do rio de chocolate para a sobremesa.

No TasteIt Food & Lounge, do Pullman São 
Paulo Ibirapuera, o menu assinado pelo chef 
Willian Carvalho trouxe opções como o ceviche de 
pirarucu ou steak tartar, batata frita e saladinhas 
mesclun para a entrada; nhoque de mandioqui-
nha na manteiga de sálvia e crocante de parma ou 
tagliatta de filé, rúcula, shimeji e lascas de queijo 
parmesão para os pratos principais; mini churros 
de doce de leite ou mousse de chocolate e frutas do 
bosque para a sobremesa.

O Base Bistro & Bar, do Pullman São Paulo 
Guarulhos Airport, comandado pelo chef Victor 
Carvalho, serviu o cake de caranguejo com molho 
remoulade e azeite de trufas ou salada de mini rú-
cula com vinagrete de nozes, tomate seco e lascas 
de parmesão para a entrada. Já as opções de pra-
to principais ficam entre filé mignon ao molho de 
uvas marinadas em Sambuka e bernaise de mer-
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quen ou Tataky de atum sobre crocante de tu-
bérculos e emulsão de pimentões assados. Por 
fim as opções de sobremesa foram texturas de 
coco ou sorvete Cacau Show.

Sheraton Bahia Hotel realiza projeto 
‘Música na Varanda’

O restaurante Passeio da Vitória, localizado no 
Sheraton da Bahia Hotel, na capital soteropolita-
na, está realizando nos jantares de sexta-feira, o 
projeto “Música na Varanda”, com jantar especial 
em parceria com a Chandon. Os hóspedes e clien-
tes podem se deliciar com o prato carro chefe do 
local, a Mariscada, preparada pelo chef Leandro 
Strattmann. A iguaria poderá ser harmonizada com 
o espumante Chandon Brut. O som fica a cargo do 
cantor Aloísio Chaves e da pianista Ana Montreis, 
que interpretam clássicos da MPB.
O hotel também lançou a atração Quinta do 
Sheraton que ocorrerá todas as quintas-feiras em 
uma programação que prevê um happy hour a 
partir das 18h30 no lobby bar do hotel, sempre 
ao som de piano ao vivo e degustação de vinhos. 
Em algumas ocasiões especiais, quinzenalmente, o 
projeto também inclui a realização de um jantar te-
mático privado na adega gourmet (mediante reserva 
prévia), idealizada para eventos restritos.
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Hotel Iguassu Express (PR) finaliza 
reforma com instalação de elevador

O Hotel Iguassu Express, localizado em Foz do 
Iguaçu (PR), finalizou os últimos detalhes de sua 
modernização, que incluiu a reforma do prédio e a 
instalação de um elevador, aumentando a qualida-
de dos serviços prestados aos hóspedes.

O hotel possui 35 apartamentos Standard e 30 
Superior, que alia conforto, comodidade e prati-
cidade com economia e bem-estar. Eles possuem 
cama box, internet wi-fi gratuita, ar condicionado, 
TV LCD 32 a cabo, frigobar, telefone, ambiente hi-
poalergênico, com aquecimento de água. 

O Iguassu Express está localizado na Avenida 
das Cataratas, em pleno corredor turístico de Foz 
do Iguaçu, permitindo acesso rápido ao centro da 
cidade, Aeroporto, Puerto Iguazú, Ciudad del Este, 
Cataratas e Parque das Aves e incrustado entre os 
principais resorts das grandes rede e dos eventos 
que os estabelecimentos recebem mensalmente. 

Plaza Porto Alegre Hotel (RS) 
investe no público da Melhor Idade

A Rede Plaza Hotéis Resorts, Spas & Brasil e a 
MSH Hotéis apresentaram recentemente o plano 

de negócios que revitaliza o Plaza Porto Alegre 
Hotel ao conceito ‘senior living’. O projeto propõe 
um conceito já reconhecido no exterior que atende 
um nicho de mercado em crescimento na capital 
gaúcha: as pessoas acima de 60 anos de idade.

O Plaza Porto Alegre foi renovado com a marca 
Plaza Senior Living Resort Urbano, voltada para 
este público. O cuidado de preservar a estrutura do 
prédio criando espaços consonantes a uma arqui-
tetura contemporânea, bem como a recuperação 
da rentabilidade financeira do empreendimento, 
foram os focos de atenção da arquiteta da MSH 
Hotéis, Christine Ozio, explanados no evento. 

A arquiteta afirma que a nova edificação vai 
suprir as necessidades de idosos ativos e in-
dependentes, oferecendo-lhes assistência como 
fim de que suas fragilidades e preocupações 
sejam amenizados. Ela explica que preservar 
a autonomia e a privacidade dos moradores 
são as premissas do projeto. “Para tanto, va-
mos criar espaços de permanência agradáveis e 
apartamentos de acessibilidade, incentivando 
a auto-suficiência do hóspede”, completa.

Roberto Rotter, Diretor Rede Plaza, declarou 
que o ‘Plazinha’ ingressa a Rede Plaza com força 
nessa importante fatia de mercado e se reinventa 
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desassociando o amadurecimento do isolamento da es-
fera social. “Com o projeto, teremos mente, corpo e alma 
atendidos. Hoje os longevos preferem ter sua autonomia 
sem a obrigação de cuidar de uma grande casa ou apar-
tamento, ou morar com filhos e netos, optando por morar 
sozinhos e donos de suas vidas. Queremos colaborar com 
esse desejo, oferecendo um local especial para isso”, diz.

Nicho de mercado
O plano de negócios do Plaza Senior Living Resort 

Urbano apresentado revelou 205 milhões de idosos aci-
ma de 60 anos vivos no mundo. Em 2010, uma evolu-
ção de 800 milhões de idosos. Para 2050, a previsão é 
de uma população dois bilhões no mundo, o que apon-
ta uma demanda de mercado também à hotelaria. Em 
relação a outras capitais brasileiras, Porto Alegre ga-
nha destaque com 15,04% de população idosa. Em Belo 
Horizonte são 12,61% pessoas vivendo acima dos 60 
anos. No Rio de Janeiro são 14,89%. 

A conceituação do projeto, de new life style, promo-
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verá o acesso a serviços de educação e saúde, fa-
vorecendo a longevidade produtiva por novos há-
bitos de consumo. “É um mercado promissor que 
favorece o lançamento de novos produtos à rede 
Plaza”, destaca Roberto Rotter.

No Plaza Senior Living estão previs-
tos moradia, entretenimento e saúde. 
“Apartamentos completos visando auto-
nomia e independência, convívio social, 
oferta de atividades variadas de lazer e en-
tretenimento, assistência médica 24h e ati-
vidades esportivas para a saúde do corpo e 
da mente integram o projeto”, completa o 
diretor da MSH Hotéis, empresa do Grupo 
M.Stortti responsável pelo plano de negó-
cios, Maurênio Stortti.

A infraestrutura que contempla espaços vol-
tados à saúde, corpo e alma da terceira idade, 
inclui: biblioteca, sala de informática, sala de 
reuniões, cinema, capela ecumênica, restauran-
te, sala de conveniência, sala de jogos, espaço 
gourmet, salão de festas, terapias ocupacionais, 
natação, hidroginástica, café da tarde, eventos 
variados, academia, pilates, sala multiuso, as-
sistência ambulatório 24h, consultórios médi-
cos, sala de massagem e fisioterapia.

São Paulo Airport Marriott Hotel (SP) 
apresenta novo centro de convenções

Situado em Guarulhos (SP), o São Paulo 
Airport Marriott Hotel apresentou em abril seu 
novo Centro de Convenções. Com investimento 
de R$ 2 milhões, o retrofit do espaço, realizado 
em apenas dois meses, foi idealizado pela arqui-
teta Catherine Moro e conta com tecnologia ali-
nhada ao conforto e inovação. 

Todas as 16 salas do hotel foram reestruturadas e 
possuem sistema de automação, janelas antirruídos, 
pisos especiais, acabamentos diferenciados, mobi-
liário Italiano, equipamentos de áudio visual de úl-
tima geração, sem fio, fornecidos pela R1 Soluções 
Audiovisuais, além da inclusão de um pergolado 
com vista para a piscina e jardins.

Aline Rubbo, Gerente Comercial do empreen-
dimento afirma que todo evento tem um propó-
sito e um dos requisitos essenciais para alcançá-
lo é contar com o espaço adequado, a melhor 
equipe e o melhor serviço. “Com este objeti-
vo, seguimos também com conceito ‘Meetings 
Imagined’, uma plataforma virtual de fácil 
acesso, que fornece uma biblioteca de inspira-
ções para realizar reuniões e eventos criativos, 
inovadores e bem sucedidos”, complementa.
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A plataforma Meetings Imagined ajuda 
aos organizadores de qualquer reunião ou 
evento a desenhar sua conferência com um 
propósito claro e mensurável, com opções de 
elementos como reserva, configuração de es-
paço, alimentos, bebidas, tecnologia e expe-
riências pensando em todos os detalhes para 
que o objetivo do evento seja atingido.

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde (SP) 
moderniza academia e lança novo site

Para atender melhor sua demanda, o Hotel 
Fazenda Fonte Colina Verde, situado na cidade de 
São Pedro (SP), anunciou duas novidades. O empre-
endimento modernizou sua academia (Foto abaixo), 
que conta com novos aparelhos, e lançou um novo 
site responsivo e mais interativo, seguindo a tendên-
cia do aumento do uso de dispositivos móveis.

O novo site conta com imagens do hotel e da 
cidade de São Pedro, além de módulo de reservas, 
que atende de forma rápida e prática a necessidade 
dos usuários e clientes. Com localização estratégica 
próximo à sauna e as piscinas aquecidas, o novo 
Espaço Fitness vai completar o planejamento de 
saúde e bem-estar que o hotel vem colocando 
em prática, junto a aulas de jump, yoga, pilates, 
condicionamento físico e boxe, além das aulas já 
habituais de hidroginástica.

Hotel Fazenda Capoava 
abre novo restaurante

O hotel Fazenda Capoava, localizado em 
Itu (SP), finalizou recentemente a ampliação 
de seu restaurante (Foto acima), que agora 
tem capacidade para acomodar cerca de 160 
pessoas e conta com decoração moderna.

Todo o espaço do local foi circundado por vi-
dros do chão ao teto, conferindo luz e visibilidade 
das áreas externas. A cozinha aberta e integrada ao 
restaurante permite que hóspedes vejam a equipe 
e o chef trabalhando, dando um ar de “cozinha 
show”. O local também conta com um muro de pe-
dras ao seu redor. Os hóspedes também possuem 
à sua disposição um salão de 75 m², que também 
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funciona como restaurante. O local conta com pa-
redes de taipa e piso de madeira.

De acordo com a direção do hotel fazenda, 
em breve o restaurante será conectado a um 
novo espaço, onde planeja-se implantar uma 
enoteca. Além disso, haverá um túnel do tem-
po que contará as histórias e momentos mar-
cantes da Fazenda Capoava.

Barretos Country Hotel 
(SP) amplia área de eventos

O resort Barretos Country Hotel, na cidade de 
Barretos (SP), recebeu empresários do setor, pro-
motores e agentes de eventos em seu Centro de 
Convenções para apresentar novos formatos de 
eventos que podem ser formatados a partir da am-
pliação recém-inaugurada pelo resort.

Na oportunidade, foi apresentado o espaço 

e a diversidade de eventos que podem ser rea-
lizados, uma vez que o ambiente integra o re-
sort, e conta com um amplo parque aquático e 
fazenda rural. Isso possibilita a integração dos 
ambientes na realização de eventos, além da ver-
satilidade proporcionada pelo próprio Centro de 
Convenções com a realização de eventos de pe-
queno, médio e grande porte.  

O gerente de eventos do Centro de 
Convenções, Thiago Santos, afirmou que o 
empreendimento quer fomentar a realização 
de eventos diferenciados, que integrem os 
ambientes do resort, especialmente para as 
empresas. “Sessenta por cento dos eventos 
realizados no espaço são corporativos e não 
há nada mais produtivo que um colaborador 
poder usufruir de uma tarde de lazer depois 
de ter participado de um dia todo de um con-
gresso de sua empresa”, finalizou. 
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Hotel Tryp Berrini conclui 
processo de retrofit

O hotel Tryp Berrini, administrado pela 
Meliã Hotels International na zona Sul da capi-
tal paulista, acaba de concluir um processo de 
retrofit. O empreendimento inaugurou um lo-
bby totalmente reformulado, com novo mobi-
liário, além de acomodações ‘Premium Room’ 
mais funcionais.  A sala fitness ganhou novos 
aparelhos de marcas renomadas do mercado, 
tais como Life Fitness e Olympikus. Vale des-
tacar as duas bikes de spinning que agora com-
põem a oferta para aqueles que desejam suar a 
camisa em dias de malhação pesada. 

O hotel buscou padronizar o conforto tam-
bém nos 200 apartamentos divididos em 20 
andares, com internet Wi Fi cortesia e mesa de 
trabalho. Nos 64 apartamentos Premium Room 
há o menu de travesseiros diferenciado, com-
posto por seis tipos: pena de ganso, látex baixo, 
pluma de ganso, ortopédico, mousse de poliu-
retano Hipersoft e 100% poliéster.
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Vert Hotéis retorna à capital paulista
A Vert Hotéis anunciou seu retorno à São Paulo 

com a abertura do hotel Ramada Suítes Itaim Bibi, 
localizado na zona sul. O empreendimento é fruto 
da conversão do Hotel Intercity Newcity Itaim Bibi 
à bandeira da rede Vert Hotéis, que representa no 
Brasil a marca internacional Ramada. 

De acordo com Vinícius Rodrigues, gerente ge-
ral do hotel, “Os hóspedes ganham o privilégio de 
um hotel em São Paulo com todos os serviços per-
tinentes à marca Ramada e por ser o único Ramada 
na cidade, os investidores vislumbram um aumen-
to  nos resultados. Já para a Vert, trata-se de uma 
grande conquista, pois agora a Rede passa a ter um 
hotel no principal mercado nacional”, afirmou.

A rede tem como meta inaugurar 13 hotéis 
até o final deste ano. O empreendimento se-
gue o conceito midscale, sendo também ide-
al para longa permanência, tanto para quem 
vai a São Paulo a negócios ou lazer.

O Ramada Suítes Itaim Bibi conta com 128 
apartamentos, onde inicialmente a rede adminis-
trará 67 unidades, porém a meta da rede é chegar 
a 80 apartamentos no pool hoteleiro nos próximos 
meses. O novo empreendimento está fase de adap-
tação aos padrões da marca Ramada e da hotelaria 
essencial adotada pela Vert Hotéis, ou seja, camas 
confortáveis, um excelente chuveiro, iluminação e 
ambientação adequadas, visando priorizar o con-
forto e valorizar o bem servir.

O empreendimento conta com completa es-
trutura de lazer que inclui aca-
demia de ginástica com 
equipamentos moder-
nos, piscina e sauna, 
e garagem, que dis-
põe de 115 vagas, 
com serviço de ma-
nobristas. O hotel 
também dispõe de 
duas salas para 
reuniões com ca-
pacidade para 40 
pessoas, que po-
dem ser adapta-
das a um único 
ambiente.

O hotel 
também conta 

com o restaurante Zuchi, que serve café da manhã, 
almoço e jantar. O cardápio matinal segue o padrão 
Ramada, adotado em todos os hotéis da rede espa-
lhados pelo mundo afora, com destaque para o ex-
clusivo brownie. O almoço é à moda bufê durante 
a semana, para atender, além dos hóspedes, clientes 
da região e participantes de eventos no hotel. À noi-
te, o restaurante funciona à la carte e conta com room 
service até 23h00. O cardápio inclui pratos da cozi-
nha internacional e pizzas, as quintas e sextas-feiras.

De acordo com o diretor de Marketing e Vendas 
da Vert Hotéis, Bruno Guimarães, o retorno da 
empresa a São Paulo vai ao encontro da expan-
são vivenciada pela empresa. “São Paulo é o cen-
tro do Brasil, onde todos os negócios acontecem. 
Nosso objetivo é destacar os diferenciais da marca 
Ramada e dos empreendimentos de marca própria 
da Vert Hotéis junto aos clientes, e realizar parce-
rias visando fortalecer o crescimento da empresa 
e a nossa atuação no mercado hoteleiro. Prezamos 
pelo conforto e buscamos proporcionar aos nossos 
hóspedes uma experiência única, com uma boa 
cama, um bom chuveiro, um ambiente aconche-
gante, silencioso e com iluminação adequada – ou 
seja - uma hotelaria essencial”, explica Bruno.

Acionistas da Marriott  e da 
Starwood votam a favor da fusão

A Marriott International e a Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide anunciaram que os acio-
nistas de ambas as empresas aprovaram as pro-
postas relativas à aquisição da Starwood pela 
Marriott, que criará a maior empresa hoteleira 
do mundo. A votação ocorreu nas assembleias 
extraordinárias de acionistas.

Os detentores de mais de 97% das ações 
da Marriott presentes e votantes na reunião, 
representando mais de 79% das ações em cir-
culação, votaram a favor de uma proposta de 
emissão de ações ordinárias da Marriott liga-
da à transação, e os detentores de mais de 95 
por cento das ações da Starwood presentes e vo-
tantes na reunião, representando mais de 63 por 
cento das ações em circulação, votaram a favor 
de uma proposta para aprovar a transação.

No fechamento da transação, os acionistas da 
Starwood receberão 0,8 ações ordinárias da Marriott 
mais US$ 21,00 em dinheiro por cada ação ordinária 
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da Starwood. Conforme anunciado anteriormente, 
realizada a análise prévia à fusão, as partes recebe-
ram a autorização das agências antitruste dos Estados 
Unidos e Canadá e de várias outras jurisdições. 

A operação continua dentro do cronograma 
para ser concluída em meados de 2016, depen-
dendo ainda da conclusão da alienação previs-
ta da Starwood de seu negócio de propriedade 
compartilhada, prevista para em torno de 30 de 
abril de 2016, além da obtenção das aprovações 
regulatórias restantes, entre as quais da União 
Europeia e da China, além da satisfação de ou-
tras condições habituais de fechamento.

Blue Tree Hotels anuncia 15 novas 
unidades em parceria com Incortel

A rede hoteleira comandada por Chieko Aoki 
firmou uma parceria com a incorporadora Incortel 
para operar 15 novos hotéis da bandeira Best 

Da esquerda a direita da foto, Cecília Zon 
Rogério e Chieko Aoki, respectivamente 

presidentes da Incortel e da Blue Tree
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Western no Brasil. Como resultado da parceria, os 
novos empreendimentos serão lançados até 2020, 
e demandará investimento de R$ 1 bilhão, oriun-
dos de capital próprio, como ativos patrimoniais e 
de carteira de investidores. A princípio, os hotéis 
serão implantados nos Estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo concentrados nas capitais, mas com 
planos de levá-los até o interior ou litoral.  Para se 
diferenciar dos hotéis Best Western já existentes, 
as novas unidades levarão a assinatura Blue Tree 
Hotels nos nomes. Ainda não há previsão de aber-
tura dos novos hotéis, mas o objetivo é lançar três 
novas unidades por ano contando com o potencial 
econômico latente dos destinos traçados. Como di-
ferencial, a parceria deverá resultar na concepção 
de alguns Fashion Hotéis, como já incorporados 
pela Incortel no Rio de Janeiro, e que levam a as-
sinatura e características de um renomado estilista 
de moda, além da marca Vibe que deverá vir para 
o Brasil, dentre outras ainda em estudo.

Bossa Nova Hotéis assume 
administração de resort em Itacaré (BA)

Seguindo seu plano de expansão com o obje-
tivo de ter 15 hotéis em seu portfólio até 2018, a 

Bossa Nova Hotéis anunciou no início do mês de 
abril seu sexto hotel em operação e o terceiro no 
segmento lazer. Trata se do Bossa Nova Itacaré 
Eco Resort, localizado no litoral Sul da Bahia 
com praia privativa, bar, restaurante, piscina de 
borda infinita na praia e piscina de água natural, 
dois restaurantes , além de confortáveis suítes 
com vista para o jardim e vista para o mar. 

Para Guilherme Castro, Diretor executivo da 
Samba e Bossa Nova Hotéis a empresa vêm se-
guindo seu planejamento estratégico e de forma 
diferenciada das demais redes nacionais têm seu 
enfoque dividido entre hotéis corporativos como o 
Samba VIVA! Sacramento, Samba Belo Horizonte 
e Bossa Nova Beirut e hotéis de lazer como: o 
Samba Foz do Iguassu, Samba Rio de Pedras e o 
novo Bossa Nova Itacaré Eco Resort. “Para a Bossa 
Nova Hotéis é um grande prazer fincarmos nossa 
bandeira em um empreendimento incrível como o 
Bossa Nova Itacaré Eco Resort, é a oportunidade 
de termos nossa bandeira Premium no Brasil e ofe-
recer todas as variáveis da qualidade de serviços 
Bossa Nova Hotéis. A costa Brasileira é permeada 
de grandes produtos, com maior ênfase para hotéis 
de categoria Turística , será um prazer dar este pas-
so na maravilhosa Bahia e Itacaré”.
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Grupo Allard lança hotel-palácio 
seis estrelas em São Paulo 

Idealizado pelo Grupo Allard, foi apresen-
tada na capital Paulista, a Torre Rosewood, 
complexo hoteleiro e residencial que deverá 
ser inaugurado no final de 2018 na ‘Cidade 
Matarazzo’ . O edifício contará com 151 quar-
tos de hóspede e 122 suítes residenciais, dois 
restaurantes, um bar e um caviar lounge. Os 
hóspedes e moradores vão ter também à dispo-
sição três piscinas, um SPA e uma área fitness. 

Este é o primeiro hotel-palácio de seis estrelas 
da marca internacional Rosewood na América 
Latina. Interconectada à maternidade tombada 
Filomena Matarazzo, construída em 1943, a Torre 
é um espaço de vivência e convivência.

O arquiteto francês Jean Nouvel é o arquiteto 
responsável pelo projeto. Nouvel fez a cerimônia 
de lançamento da pedra fundamental do hotel jun-
to com Alexandre Allard, presidente do Grupo, 
ocasião que marcou o início desta fase das obras, 
com duração prevista de três anos. 

O conceito da Torre Rosewood São Paulo, ou 
“pau-rosa”, é uma homenagem à floresta da Mata 
Atlântica. A obra de Jean Nouvel é um “edifício 

paisagem”, como um jardim vertical, que não só 
vai aumentar o senso de continuidade entre a torre 
e o seu entorno, mas também oferecer uma prote-
ção adequada aos residentes.

Para Alexandre Allard, Jean Nouvel vai en-
frentar o desafio de inovar, criar uma extensão 
moderna e, ao mesmo tempo, respeitar os edi-
fícios históricos tombados do local. “Queremos 
o complexo Matarazzo, a área tem que ser pre-
servada e rejuvenescida; foi salva pelos mora-
dores da Bela Vista, foi protegida pela prefei-
tura e pelos órgãos responsáveis da cidade até 
ser tombada em 1986. Sua alma nos alimenta 
e hoje nós queremos valorizar este patrimônio 
de forma audaciosa e criativa”, diz.

Segundo Maurício Linn Bianchi, diretor de 
construção do Grupo Allard, o projeto é inova-
dor não somente pela matéria com a qual é fei-
to, mas também pela maneira. Com mais de 800 
empregados diretos e 8000 indiretos, os 140 mil 
m² de construção estão revolucionando a indús-
tria local. “Precisávamos enfrentar um novo de-
safio: quando o esquema clássico de construção 
possui apenas 20% de especialistas, o projeto do 
Matarazzo pretende elevar esse número para 40%. 
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Estamos implementando um novo treinamento e 
uma nova cultura de luxo que não é importada, 
que não é o padrão, e sim pensada a partir dos 
melhores artesãos, ferreiros, serralheiros e mar-
ceneiros brasileiros. As obras do Matarazzo não 
são somente uma construção, mas um trabalho 
minucioso e artesanal de restauro”, afirma.

Em dezembro de 2016, os quatro primeiros pisos es-
tarão concluídos; em abril de 2017, todos os 22 pisos.

Blue Tree Hotels anuncia 
empreendimento em Penedo (RJ)

A Blue Tree Hotels anunciou que irá cons-
truir um hotel em Penedo, no sul do Estado 
do Rio de Janeiro. O Blue Tree Towers Penedo 
será fruto da parceria en-
tre a Somah Construção 
e Incorporação, com a 
participação da Prime 
Capital. O hotel terá 

160 quartos, 5 mil m² de área de lazer e espa-
ço de eventos para até 100 pessoas.

De acordo com a presidente da Blue Tree Hotels, 
Chieko Aoki, a previsão é de que o hotel abra suas 
portas no primeiro semestre de 2018. O hotel terá 
arquitetura típica do vilarejo, com influência fin-
landesa. “Temos muita satisfação em anunciar esta 
parceria com a Somah e a Prime Capital. A região 
tem um ótimo potencial turístico: desde o clima e 
abundância de atrações naturais, passando pelo 
charme das construções até a saborosa gastrono-
mia. Tudo muito aconchegante para momentos de 
descanso e, claro, muito bem localizado, em um 
ponto estratégico próximo ao polo automobilístico 
entre as cidades de Itatiaia, Resende e Porto Real. 
Com esta nova empreitada, esperamos contribuir 
para o desenvolvimento e o crescimento da região. 
O Blue Tree Towers Penedo será uma referência em 
serviços, estrutura e conforto, incorporando nosso 
DNA de inovação e qualidade”, explica Chieko 
Aoki, Presidente da Blue Tree Hotels.

O hotel terá como público alvo os executivos 
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que trabalham nas montadoras instaladas na re-
gião durante a semana – a distância é de menos 
de 15 minutos –, e deverá receber pessoas que 
buscam lazer aos finais de semana.

Vert Hotéis comemora seis anos 
de atuação e prevê inaugurações

A Vert Hotéis comemorou no dia 08 de abril, 
seis anos de atuação no mercado hoteleiro. Para 
celebrar a data, a rede anunciou que deverá 
inaugurar quatro hotéis nos próximos dois me-
ses, além dos empreendimentos já anunciados 
recentemente, o Ramada Hotel e Suítes Itaim 
Bibi e o Ramada Hotel e Suítes Recife. 

Os próximos empreendimentos são o e.suítes 
Lake Side (Brasília), Ramada Hotel Recreio e 
Ramada Encore Ribalta (cidade do Rio de Janeiro), 
Ramada Plaza Macaé (RJ) e ainda um residencial 
com serviços, o e.suítes Residence (São Paulo), 
novo segmento de atuação da Rede. No total, os 
hotéis somam 790 unidades habitacionais e de-
vem gerar cerca de 250 empregos diretos, além 
do residencial com serviços. Os investimentos 
previstos, entre diretos e indiretos, para essas 
novas aberturas somam R$170 milhões.

A previsão é de que a rede hoteleira salte de 12 
para 25 hotéis em operação até o final desse ano, 
além da expectativa de faturamento ser superior a 
R$160 milhões, o dobro em relação a 2015. Além 
das novas aberturas, Érica Drumond, CEO da Vert 
Hotéis, também destaca que neste ano o trabalho 
será realizado visando consolidar os hotéis que já 
estão em operação.  “São seis anos e estamos ape-
nas começando, ciente de que a caminhada ainda é 
longa, mas que estamos satisfeitos com as conquis-
tas que fazem parte da nossa trajetória. E que, mes-
mo diante do cenário de crise, somos uma empresa 
que faz questão de reforçar sua crença no Brasil e 

de acreditar que dias melhores virão”, afirma.
Com relação às perspectivas de atuação no seg-

mento de residenciais com serviço, Érica afirma que 
residenciais com serviços são uma tendência cada 
vez maior e que essa é uma oportunidade de no-
vos negócios. “Nossa busca pelo diferencial e pela 
excelência nos serviços tornou-se parte integral da 
existência da empresa. Nosso know how em saber 
em servir nos credencia a atuar nesse novo seg-
mento e, em relação ao nosso primeiro empreendi-
mento como esse perfil, o e.suítes Residence temos 
a convicção que de o mesmo servirá de vitrine para 
a exposição do nosso sucesso”.

Atualmente a Rede conta, em todo o 
Brasil, com 12 hotéis em operação nas ci-
dades de Belo Horizonte, Lagoa Santa (a 8 
Km do Aeroporto de Confins), Campos dos 
Goytacazes (RJ), Curitiba (PR), Linhares 
(Espírito Santo), Natal (RN), Americana (no 
interior de São Paulo), Recife e São Paulo. 

Ribeirão Preto (SP) receberá hotel 
da marca Tryp By Wyndham

A Nobile Hotéis está lançando o Tryp by 
Wyndham Ribeirão Preto, localizado na região 
com maior renda percapita do Interior de São 
Paulo, que será contemplada com este hotel já 
no mês de maio. A rede é a master franqueado-
ra da Wyndham hotel group, maior grupo ho-
teleiro mundial, para administrar as bandeiras 
Wyndham Grand, Wyndham Hotel, Tryp by 
Wyndham e Howthorn Suítes By Wyndham.

O Tryp by Wyndham Ribeirão Preto contou 
com investimentos de cerca de R$ 80 milhões, terá 
256 apartamentos e foi projetado para atender ao 
público que viaja a negócios, eventos e turismo 
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de lazer. Em uma área de mais de 22 mil m², o ho-
tel foi idealizado pelo escritório Ricardo Julião & 
Arquitetos e Associados, em uma edificação de 13 
andares, cobertura equipada com piscina, bar, aca-
demia, SPA completo, além de uma ampla área de 
eventos, que possui seis salas para até 400 pessoas.

O empreendimento contará com o 
Restaurante Santo Emiliano de gastronomia 
internacional, que oferecerá uma mistura de 
pratos italianos e brasileiros. O hóspede tam-
bém poderá desfrutar de momentos de descon-
tração no Gastrobar, um Jazz Bar que ofertará 
carta conceito com vinhos e cervejas artesanais 
com acompanhamento de Tapas com mesa 
completa de antepastos, queijos e embutidos.

Segundo Roberto Bertino, Fundador e 
Presidente da Nobile Hotéis, o ingresso da 
rede no Interior de São Paulo é um marco. “A 
Wyndham e a Nobile implantarão a filosofia do 
“count on me” - do sorriso no rosto e do atendi-
mento com excelência, onde os hóspedes serão 
recebidos com serviços exclusivos e de qualidade 
durante a sua estada”, enfatiza Bertino.

Para este ano a Nobile deve expandir seu portfó-
lio nas cidades paulistas de: Campinas, Indaiatuba, 
São José do Rio Preto e São José dos Campos. 
Haverá também novas aberturas no Rio de Janeiro, 
Juiz de Fora (MG), Recife (PE) e São Paulo.

Angra dos Reis (RJ) terá hotel 
Fasano até o fi nal deste ano

A grife de hotéis de luxo Fasano deverá abrir 
até o final deste ano uma unidade em Angra dos 
Reis (RJ) com 60 suites, todas com vista para o mar. 

Além de contar com a sofisticação e serviços já ca-
racterísticos da grife Fasano, o empreendimento 
terá dois restaurantes (ainda não definidos) com 
assinatura do restaurateur Rogério Fasano.

Este hotel fará parte do complexo de alto padrão 
Frad.E que está sendo incorporado pela empre-
sa KP Participações (KaraJosé e Polo Real Estate), 
que contratou a Lafem Engenharia por R$ 37 mi-
lhões para executar o projeto assinado por Thiago 
Bernardes que fica no resort do Frade, na costa ver-
de entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Todo o projeto 
foi pensado para atender clientes que buscam por 
opções de residência ou hospedagem exclusivas. A 
infraestrutura compreende além do hotel e vilas, 
marina, campo de golfe (18 buracos), beach club, 
centro de compras, restaurantes, entretenimento e 
serviços de excelência para moradores e visitantes

O complexo é formado pela vila Maris – de fren-
te para a praia – Acqua – localizadas ao centro do 
complexo  , e Natura – mais próximas à natureza. 
Os novos condomínios possuem características 
próprias para atender a demanda de diferentes 
perfis de clientes. São 145 residências que vão de 
160m² a 594m² e zelam pela preservação da nature-
za – iluminação e ventilação naturais , possuem ga-
ragens subterrâneas, hub social, lagos, sem perder 
a organicidade do espaço.

As vilas foram projetadas sob medida para quem 
não abre mão da conveniência e oferece, dentre os di-
versos benefícios, serviços hoteleiro no sistema pay-
per use, área de lazer exclusiva com bar, piscina, spa, 
fitness, espaço recreativo para crianças, além de uma 
infraestrutura urbana completa, tudo isso sem perder 
o sossego, tranquilidade e segurança das vilas.
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Mapie divulga pesquisa sobre a 
hotelaria em tempos de Airbnb

A empresa de consultoria Mapie e o blog de ten-
dências Disque9 divulgaram recentemente uma pes-
quisa a qual realiza uma abordagem sobre o futuro 
da hotelaria em tempos de Airbnb, site de locação de 
quartos que tem crescido no mundo todo.

O levantamento apontou que os meios de hos-
pedagem tradicionais estão perdendo força e dan-
do lugar a espaços coletivos e integrados. Como 
resultado, a pesquisa mostra que para os hóspedes 
de hoje, o que mais importa é o serviço de quali-
dade e a entrega impecável do básico, como cama, 
wifi, ducha e café da manhã. A consequência é o 
crescimento dos serviços de aluguel de temporada 
que, apesar de existir há muito tempo, têm caído 
cada vez mais no gosto das pessoas, impactando a 
indústria da hospitalidade.

A pesquisa indicou o crescimento da adesão dos 
millennials pela economia compartilhada ou cola-
borativa – tendência que tem mudado os hábitos de 
consumidores ao permitir o compartilhamento de 
serviços e produtos e que hoje é uma realidade que 
tem trazido consequências ao setor do turismo.

O sucesso do Airbnb e até mesmo de serviços 
similares no Brasil e no exterior são comprovados 
na pesquisa da Mapie. Dos entrevistados, 31,45% 
afirmaram utilizar o serviço como opção de hospe-
dagem em viagens a lazer. Já 12,66% disseram uti-
lizar para viagens a trabalho. O último dado indica 
uma nova tendência e merece atenção de hoteleiros 
urbanos e de negócios. No final de 2015, o Airbnb 
lançou uma plataforma corporativa e está priori-
zando este segmento na sua estratégia atual.

A pesquisa da Mapie trouxe vários questiona-
mentos de como será a hotelaria do futuro, mas 

aponta algumas ideias e possibilidades, a exemplo 
da administração, por parte de redes hoteleiras, de 
apartamentos espalhados com garantias de con-
forto e serviço, oferecendo espaços comuns, tec-
nologia para desburocratizar os serviços, ofertan-
do alimentos e bebidas saudáveis e sustentáveis, 
entre outros. “A hotelaria do futuro deve estar 
mais conectada com as transformações geracio-
nais, adaptar-se de forma muito mais rápida e 
estar aberta para novos formatos, como o de múlti-
plos apartamentos espalhados na cidade”, aponta 
Carolina Sass de Haro, sócia diretora da Mapie.

Outro dado relevante diz respeito aos serviços 
mais importantes prestados por um meio de hos-
pedagem, segundo a preferência dos entrevistados. 
Tanto nas viagens a trabalho quando nas de lazer, a 
internet wifi de alta qualidade está em primeiro lu-
gar, seguida por wifi gratuita. Café da manhã incluí-
do na diária e café da manhã de qualidade vêm logo 
a seguir na lista. Sobre os itens mais importantes no 
apartamento, para os dois viajantes – trabalho e lazer 
- cama grande e confortável é o principal, seguida de 
apartamento silencioso, ducha de alta pressão, abun-
dância de tomadas e enxoval de alta qualidade.

De acordo com as sócias da Mapie, Carolina Sass 
de Haro e Trícia Neves, nas próximas décadas, a 
hotelaria será uma composição de hotéis para mil-
lennials (como o novo padrão) e meios de hospeda-
gens tecnológicos e basicamente impecáveis (como 
querem os centennials). Para as executivas, as redes 
hoteleiras podem passar a administrar apartamen-
tos espalhados pela cidade, com garantia de cama 
confortável, ducha potente, wifi veloz e serviço de 
limpeza. Os espaços comuns devem reunir café, 
co-working, cozinha comunitária, galeria de arte e 
áreas coletivas e integradas.

O levantamento indicou que a tecnologia é a 
principal responsável pelas interações. Check in, 
check out e pedidos podem ser feitos via aplicati-
vos, sem obrigação da interação humana. Hotéis 
padronizados poderão sobreviver por muito tem-
po, mas como condição, devem ter estrutura atua-
lizada e bem-mantida, segurança e atender a todos 
os critérios tidos como básicos.

O estudo foi realizado de setembro de 2015 a janei-
ro de 2016 com 880 respondentes de todas as regiões 
do país, com alto nível educacional, faixa etária de 
26 a 60 anos, perfis e gerações diferentes, que viajam 
com frequência e concentrados nas classes A e B.
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Concierge do JW Marriott Rio 
de Janeiro conquista prêmio 
de excelência

A profissional Rosane Lucas (foto cima), chefe 
de concierge do hotel JW Marriott Rio de Janeiro, 
situado na capital fluminense, e Presidente da 
Fundação Concierge Brasil, foi uma das esco-
lhidas para receber o Prêmio J. Willard Marriott 
de Excelência 2016, premiação concedida anual-
mente pela rede hoteleira aos colaboradores que 
mais se destacaram em setores como excelência 
no atendimento, envolvimento com projetos so-
ciais, comprometimento, entre outros. A ceri-
mônia de entrega do prêmio, que chegou a sua 
30ª edição esse ano, aconteceu no dia 10 de maio 
em Maryland, nos Estados Unidos. Rosane é a 
segunda mulher brasileira a receber a honraria. 
Entre os oito vencedores de 2016, a concierge é a 
única representante da América Latina.

Diárias hoteleiras registraram 
queda de 6% em 2015

O site de viagens Hoteis.com divulgou 
recentemente o levantamento Hotel Price 
Index, o qual registrou que os preços pa-
gos pelos viajantes ao redor do mundo au-
mentaram apenas 1% em 2015. Com o real 
enfraquecido, destinos nos Estados Unidos 
seguem firmes na preferência dos viajantes 
brasileiros Destinos na Europa, como Porto e 
Praga, apresentaram valores mais vantajosos 
para quem pretendia viajar para o exterior.

O Hotel Price Index registrou que o valor 
médio das diárias hoteleiras pagas por brasi-
leiros e estrangeiros no Brasil caiu 6%. Dos 30 
destinos domésticos mais populares, 18 tive-
ram queda, incluindo muitas das cidades-se-
de da Copa do Mundo, como Belo Horizonte 
(R$ 184), Recife (R$ 233), Fortaleza (R$ 267) 
e Salvador (R$ 233). Pela primeira vez na 
história do HPI, Ipojuca (R$ 473), conhecida 
pela famosa praia de Porto de Galinhas, des-
bancou o Rio de Janeiro (R$ 471), que teve 
uma queda de 6%, e ficou no topo da lista de 
cidades com maior preço médio por diária.

O destino de Foz do Iguaçu foi um dos 
poucos onde os viajantes pagaram mais pela 
hospedagem (R$ 259). A principal atração lo-
cal, as Cataratas do Iguaçu, registrou o maior 
número de visitantes na última década, pas-
sando de 980.000 visitantes em 2004 para 1,5 
milhões em 2015. Outros pontos turísticos 
populares, onde os viajantes investiram mais 
em acomodação são: Balneário Camboriú (R$ 
313), em Santa Catarina e Gramado (R$ 428), 
no Rio Grande do Sul.

Na visão da diretora sênior e gerente geral 
da marca Hoteis.com, Carolina Piber, “Com o 
Real enfraquecido, os destinos domésticos se 
tornaram mais atrativos tanto para brasilei-
ros como para estrangeiros. A queda de 6% na 
média geral também pode ser provavelmente 
atribuída ao movimento pós-Copa do Mundo, 
já que é comum que os valores passem por re-
ajustes. Outro fator é que em momentos eco-
nomicamente desafiadores, a tendência é que 
os hotéis realizem promoções para alavancar 
suas vendas e, com isso, o preço médio pago 
acaba sendo reduzido”, explica.

ALESSANDRO MENDES
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Thermas Park Resort & SPA 
conquista certificados Gold Crown e 
Excellence in Service

O Thermas Park Resort & Spa, empreendi-
mento localizado em Olímpia (SP), conquis-
tou pelo terceiro ano consecutivo o certifica-
do Gold Crown, concedido pela RCI – Resorts 
Condominiums International para os empreen-
dimentos que obtiveram as mais altas avaliações 
em desenvolvimento e serviço a hóspedes. O 
empreendimento também foi contemplado pela 
segunda vez consecutiva com o título Excellence 
in Service, que é resultado da avaliação de sócios 
do programa de férias em parceria com a RCI.

As placas Gold Crown e Excellence in Service 

Resort foram entregues por Armando Ramirez, ge-
rente de Novos Negócios da RCI, e Susane Roma, 
executiva de contas da companhia, a Diego Ferrato 
(Operações, Hospitalidade e Entretenimento no 
Grupo Ferrasa), Maria Augusta Paschoal (Gerente 
Geral do Thermas Park Resort & SPA) e Nilton 
Ferrato (Presidente do Grupo Ferrasa).

Hotéis do Sudeste são os melhores 
avaliados no TripAdvisor

O site TripAdvisor divulgou recentemente um 
levantamento que apontou que os estados brasi-
leiros mais bem avaliados por suas acomodações, 
restaurantes e atrações de 2015, são da região su-
deste, com média de avaliações de 3,91 pontos dos 
5 possíveis nas avaliações dos viajantes, ficando 
à frente do da região Sul (3,88), Nordeste (3,84), 
Centro-Oeste (3,74) e Norte (3,69).

Ao classificar as notas individuais por estado, 
o Rio Grande do Norte teve a melhor pontuação, 
com 4,03 pontos dos 5 possíveis nas avaliações da 
comunidade de usuários do TripAdvisor. Alagoas 
e Ceará vêm na sequência, com médias de 4,02 e 
4 pontos, respectivamente. A média nacional de 
acomodações foi de 3,89 pontos. Ao todo, sete es-
tados ficaram acima desta média: Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Ceará, Santa Catarina, Bahia, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo.

De acordo com Claudia Martinelli, porta-voz da 
empresa no Brasil, “O TripAdvisor reúne opiniões 
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de milhões de viajantes de todo o mundo, auxilian-
do os turistas a pesquisarem, compararem e reser-
varem as melhores acomodações, restaurantes e 
atrações para suas próximas viagens”, afirmou.

Hotelaria Sul-Americana 
apresenta oportunidades de 
investimento, diz estudo

Divulgado recentemente pela HVS/HotelInvest, 
o estudo ‘Panorama’ apontou a situação da ho-
telaria no continente Sul-Americano. Segundo 
a pesquisa, realizada em associação com a STR e 
que analisa dados de desempenho de 76.296 uni-
dades habitacionais no Brasil e nos demais países 
da América do Sul, o mercado na região apresenta 
oportunidades de investimento mesmo com a ins-
tabilidade econômica que afeta o continente. 

O histórico de crescimento econômico da maior 
parte dos países analisados continua atraindo a 
atenção de investidores que buscam oportunida-
des em mercados em desenvolvimento. A desva-
lorização das moedas locais em relação ao dólar, 
em especial, faz com que ativos na América do Sul 
estejam mais acessíveis para os investidores. Outro 
efeito do aumento do dólar tem sido o crescimento 
da demanda de lazer em diversos destinos.

Diogo Canteras, diretor da HVS South 
America e sócio-diretor da HotelInvest afirma 
que no geral, as perspectivas do setor hoteleiro 
na América do Sul são positivas. “A região está 

barata para investidores internacionais e novas 
alternativas de funding para o desenvolvimen-
to de hotéis estão sendo estruturadas. A vinda 
de investidores mais qualificados para a região 
passa a ser mais provável”, declara.

Segundo o estudo, a desvalorização das mo-
edas locais favorece a compra de ativos hote-
leiros na América do Sul. Além disso, as políti-
cas macroeconômicas sensatas em países como 
Chile, Peru e Colômbia proporcionam o desen-
volvimento de novos processos produtivos e 
o crescimento das exportações, com possíveis 
reflexos positivos para o setor hoteleiro. 

No Brasil, o cenário é ainda incerto e a hotelaria 
enfrenta um momento desafiador. Em 2015, todas 
as capitais sofreram com a queda da demanda cor-
porativa e de eventos, o que resultou na queda das 
taxas de ocupação e redução da diária média. O 
fator Copa do Mundo em 2014 também influiu na 
queda de tarifas. Os hotéis do Rio de Janeiro estão 
sendo muito afetados pela crise na cadeia de petró-
leo e gás, mas devem apresentar resultados positi-
vos durantes os Jogos Olímpicos de 2016. 

O setor hoteleiro em São Paulo e Curitiba man-
teve os valores de diárias praticamente estáveis. 
Isso se deve, principalmente, a ausência de supe-
roferta, já que nenhum empreendimento foi inau-
gurado na capital paulista e foi aberto apenas um 
novo empreendimento em Curitiba. “Com a re-
gulamentação do mercado de condo-hotéis, um 
dos maiores riscos do setor foi mitigado: o de su-
peroferta. A compra de ativos hoteleiros e a con-
versão de hotéis independentes passaram a ser al-
ternativas para o crescimento das redes hoteleiras. 
É preciso estar atento às oportunidades”, explica 
Cristiano Vasques, managing director da HVS 
South America e sócio-diretor da HotelInvest. 

Abdon Barretto Filho é reeleito 
presidente da ABIH-RS 

A ABIH-RS - Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Rio Grande do Sul reelegeu o presidente 
Abdon Barretto Filho para um novo mandato de dois 
anos (2016-18). O executivo foi reconduzido ao cargo 
em assembleia geral extraordinária da entidade. 

Abdon prometeu continuar o trabalho que 
vem desenvolvendo  em favor da hotelaria e ga-
rantiu dinamismo para a associação. “Vamos nos 
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manter unidos e nos colocamos à disposição de 
nossos associados e parceiros para o que se faça 
necessário. Temos grandes desafios pela frente e 
o primeiro deles é superar a forte crise que atinge 
o setor”, garantiu. Abdon faz parte de diversas 
entidades turísticas e vem atuando para o de-
senvolvimento do setor no RS como diretor de 
Turismo da Secretaria Estadual de Turismo. 

Natural da Bahia, onde foi dirigente e um dos 
fundadores da Bahiatursa, uma das maiores em-
presas turísticas regionais do Brasil e responsável 
pelo desenvolvimento da atividade daquele esta-
do, Abdon diz que os desafios não o assustam. “A 
ABIH-RS é uma entidade tradicional e vai continu-
ar mantendo a vanguarda do fortalecimento desta 
importante área econômica”, afirma.

Para fomentar turismo gaúcho, Projeto 
UCS Escola de Viagens é criado

Contribuindo com o crescimento do turismo na cida-
de de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi criada recen-
temente a UCS Escola de Viagens, na qual são ofertados 
cursos de extensão na área. Atuando há 14 anos no mu-
nicípio, o InterCity Caxias do Sul observou no projeto 

a possibilidade de encontrar profissionais formados e 
capacitados para aprimorar o segmento.

De acordo com Vinicio Bin, Gerente Geral do 
empreendimento, o hotel tem sempre necessida-
de de especialistas em turismo e hotelaria. “Hoje, 
mais de 50% dos funcionários de front não tiveram 
contato prévio com hotelaria antes de serem con-
tratados. Portanto, fica claro que a cidade foca em 
outras áreas e não considera o campo como uma 
possível carreira. A Escola de Viagens fomentada 
pela UCS espera trazer ao público geral um contato 
prévio com os conteúdos e a dinâmica da hotelaria 
e do turismo para que mais pessoas possam se in-
teressar”, afirma o executivo.

Para exprimir o desenvolvimento turístico da re-
gião em números, em 2015, o hotel acomodou mais 
de 42 mil pessoas, em sua maioria vindas especifi-
camente para a cidade à compromissos empresa-
riais. Os hóspedes vieram de diferentes estados do 
Brasil, como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, mas, principalmente, de São Paulo. 
Já de acordo com dados da Secretaria do Turismo 
de Caxias do Sul, em 2015, foram atendidas 12.197 
pessoas na Central de Informação Turística e 39.657 
visitantes em seis museus do município.       

BARBARA BASSANESI
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Livro sobre a história do 
Grande Hotel Ca’d’Oro 
(SP) é lançado

A Editora Senac São Paulo 
acaba de lançar mais uma obra 
voltada para o segmento hote-
leiro. O livro “Grande Hotel | 
Ca’d’Oro - A história de sucesso 
de uma cultura hoteleira cen-
tenária” traz, com riqueza de 
detalhes e uma narrativa fa-
miliar, registros precisos sobre 
as atividades do hotel, ícone 
da hotelaria paulistana, desde 

o momento da sua inauguração até seu atual 
contexto: um novo projeto imobiliário que o 
posiciona como o passado e o futuro do setor.

A publicação é de autoria de Celso Nucci e 
Marília Scalzo. Nucci fez carreira jornalística na 
Editora Abril, em que atuou em diferentes car-
gos, de repórter a diretor de redação do Guia 
Quatro Rodas, além de implantar o sistema de 
avaliação de restaurantes por meio de estrelas. 
Marília é Jornalista e consultora editorial, tra-
balhou no jornal Folha de S.Paulo, editou e di-
rigiu diversas revistas da Editora Abril, como 
Bravo!, A&D, Veja São Paulo e Casa Cláudia. 
É autora dos livros 30 anos de moda no Brasil 
(2009), Jornalismo de revista (2003) e Uma his-
tória de amor à música (2013). 

Nobile Hotéis recebe prêmio 
“Inovação do Ano” 

Durante a Conferência do Wyndham Hotel Group 
2016 para América Latina e Caribe, que aconteceu no 
Equador entre os dias 11 a 14 de abril, a Nobile Hotéis, 
parceira do grupo, foi premiada na categoria Inovação 
do Ano. Na ocasião, o Wyndham Hotel Group anun-
ciou os ganhadores dos Prêmios de Excelência dos ho-
téis do seu portfólio.  A Nobile foi reconhecida pelo 
projeto do Tryp By Wyndham São Paulo Guarulhos 
Airport, localizado no Terminal 3, do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (SP). O prêmio foi recebido 
pelo Fundador e Presidente da Nobile Hotéis, Roberto 
Bertino, que participou do evento juntamente com 
Ricardo Pompeu, Vice-presidente do Grupo Nobile. 

O Wyndham Golden Foz Suítes, localizado em 
Foz do Iguaçu, no Paraná, o primeiro Wyndham 
Hotel administrado pela Nobile Hotéis no Brasil, 
esteve entre os quatro finalistas de melhor hotel nas 
categorias Wyndham Rewards e Conte Comigo, de 
um total de 158 hotéis participantes.
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Alessandro Teixeira é nomeado o 
novo Ministro do Turismo

O economista Alessandro Golombiewski 
Teixeira de 44 anos foi nomeado o novo ministro 
do Turismo. Especialista em competitividade e de-
senvolvimento industrial, Alessandro tem vasta 
experiência no setor público e privado. Desde feve-
reiro de 2015, esteve à frente da ABDI — Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial, vincula-
da ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.  Alessandro também presidiu, 
de 2007 a 2011, a Apex-Brasil — Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos.

Em seu curriculum consta ainda os cargos 
de secretário-executivo do MDIC — Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior  e do CNDI — Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Industrial, além de ter atu-
ado como assessor especial da Presidência da 
República. O novo ministro foi, ainda, conselheiro 
do BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social por 11 anos e, por oito, teve 
assento no conselho do SEBRAE —  Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Graduado em economia, Teixeira também 

é mestre em economia latino-americana pela 
Universidade de São Paulo (USP) e doutor em 
competitividade tecnológica e industrial pela 
Universidade de Sussex, da Inglaterra. Em Porto 
Alegre, sua cidade natal, dirigiu a área de assuntos 
internacionais do governo do estado. “Assumo o 
Ministério do Turismo em um ano crucial para o se-
tor, com a realização da Olimpíada e Paralimpíada 
Rio 2016. Temos importantes desafios pela frente, 
como o revezamento da Tocha Olímpica, oportu-
nidade de nacionalizarmos os jogos otimizarmos a 
projeção internacional para diversos destinos bra-
sileiros”, afirma Alessandro Teixeira. 

Agências de Turismo 
demitem mais em 2016

Registrando o pior primeiro bimestre desde 
2009, as agências de turismo fecharam 1.178 
empregos formais apenas em janeiro e feverei-
ro deste ano em todo o País. Isso representa 
1,8% do total de vagas do setor, segundo o estu-
do Indicadores Econômicos do Agenciamento 
Turístico Nacional 2015. Foi também o segun-
do pior bimestre (geral) da série, perdendo 
apenas para o último bimestre de 2015, quan-
do foram fechadas 1.291 vagas. 

A pesquisa foi feita pelo Ipeturis - Instituto 
de Pesquisas, Estudos e Capacitação em 
Turismo a pedido do Sindetur-SP - Sindicato 
das Empresas de Turismo no Estado de São 
Paulo. Somente na região Sudeste foram fecha-
das 685 vagas, o que representa 2% do total de 
empregos do setor na região. No Estado de São 
Paulo foram fechadas 441 vagas – queda de 2% 
no total de empregos do setor no Estado.

Durante todo o ano passado houve redução 
de 4,5 mil vagas – 6,4% sobre o total do setor -, 
número decrescente desde 2013. No quesito vo-
lume de venda a queda em 2015, na comparação 
com 2014, chegou a 12,8%: houve perda em to-
dos os segmentos - pacotes turísticos, passagens 
aéreas, hospedagens, locações de veículos, cru-
zeiros marítimos e seguros de viagens.

Para Francisco Azevedo, novo presidente 
do Sindetur-SP, os números já foram péssi-
mos para o setor em 2015 e continuarão as-
sim em 2016, “a menos que haja um novo 
rumo político e econômico no País”.
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FrenTur apresenta emendas para 
reduzir tributos e custos do turismo

O presidente da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Turismo, deputado federal 
Herculano Passos (PSD-SP) apresentou cinco 
emendas à MP 713/2016, que reduz, até 31 de 
dezembro de 2019, de 25% para 6% o Imposto 
de Renda retido na fonte sobre remessas de 
dinheiro ao exterior.

Até o início deste ano, esse tipo de transa-
ção era isento de tal tributação. No entanto, 
no dia 1º janeiro, o governo federal retirou o 
benefício, aumentando a alíquota de 0 para 
25%, prejudicando, em especial, as agências 
de turismo, que fazem remessas ao exterior 
para o pagamento de serviços, como hospe-
dagem, por exemplo. 

Ainda em janeiro, uma articulação de repre-
sentantes do trade, com apoio do Ministério 
do Turismo e a FrenTur, contra tal aumento, 
fez o governo recuar, editando, em março, a 
MP 713/2016, que reduziu consideravelmen-
te o percentual do tributo.

Entretanto, de janeiro a março, as remessas 
de dinheiro feitas para o exterior foram tri-
butadas em 25%, prejudicando muitas opera-
doras de turismo. Para que esse prejuízo seja 
reparado, o deputado Herculano apresentou 

uma emenda que estabelece a geração de cré-
dito tributário no Imposto de Renda do pró-
ximo ano daquelas empresas que pagaram a 
alíquota majorada desde o início do ano.

Por se tratar de matéria tributária, o presiden-
te da FrenTur apresentou ainda emendas que 
desoneram o transporte marítimo de turismo. A 
proposta trata isenção de PIS/PASEP e COFINS 
e tem o objetivo de reduzir os custos  deste seg-
mento, para agregar valor aos destinos nacionais 
e atrair fluxo de turistas estrangeiros.

Por fim, o deputado propõe emenda que 
visa a extinção da cobrança de direitos auto-
rais feita pelo ECAD - Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição sobre a programa-
ção musical veiculada no interior dos quartos 
de hotéis. Por se tratar de área privada e não 
espaço coletivo dos estabelecimentos, o par-
lamentar julga a cobrança indevida. “Todas 
estas emendas visam a reduzir os custos de 
segmentos do turismo e evitar que a tribu-
tação seja repassada ao consumidor no valor 
final dos produtos, o que pode desestimular 
essa atividade tão importante para a eco-
nomia do nosso país”, defendeu Herculano 
Passos. A Medida Provisória 713/2016 está 
sendo analisa da pela Comissão Especial 
Mista no Senado Federal.

CLÁUDIO ARAÚJO
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Nova gerente de hospitalidade 
no Bourbon Batel (PR)

O Bourbon Batel Express Hotel, situado na 
capital paranaense, está apresentando sua nova 
Gerente de Hospitalidade. Tatiane Marques 
assumiu o cargo em fevereiro, depois de atuar 
por quatro anos como Governanta no Bourbon 
Curitiba Convention Hotel.

Há 13 anos atuando profissionalmente em ho-
telaria, Tatiane possui especialização em Hotelaria 
Hospitalar pela Faculdade Israelita de Ciências 
da Saúde Albert Einstein, em São Paulo, e MBA 
em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas, também na capital paulista.

Em 2013, foi eleita a melhor Gerente de Governança 
do Brasil – 2013, pela Hôtelier News e pela QI Profissional 
Consultoria, no prêmio VIHP – Very Important Hotel 
Professional. Anteriormente, passou pelo Hospital Albert 
Einstein e por grandes redes hoteleiras.

Hplus Hotelaria conta com novo 
gerente regional de vendas

A Hplus Hotelaria está investindo em no-
vos mercados, e para isso, contratou Leandro 
Begoti como seu novo Gerente Regional de 
Vendas para São Paulo. O executivo acumula 

14 anos de experiência no mercado hoteleiro, 
incluindo sua trajetória como gerente geral de 
vendas pela Rede Bourbon.

Begoti atuará no escritório da rede Hplus em 
São Paulo, onde terá seu foco no planejamento 
estratégico e vendas nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, além do interior de São Paulo. Para 
o novo gerente regional de Vendas, a meta inicial 
será o crescimento do share da rede junto às gran-
des agências corporativas e de eventos e, especial-
mente, na atuação direta com as empresas. 

Formado em Administração em Marketing 
pela UNICID (Universidade Cidade de São Paulo) 
e com Pós-graduação em Gestão em Marketing de 
Serviços, pela FAAP, Leandro atuou também como 
professor do instituto SENAC em Guarulhos e na 
Academia de Viagens ALAGEV. 

Windsor Marapendi (RJ) apresenta 
seu novo gerente geral

O Windsor Marapendi, hotel cinco estrelas da 
rede Windsor situado na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, acaba de apresentar seu novo geren-
te geral, o italiano Marco Crea. Bacharelado em 
Operações de Hotel pelo Instituto Professionale 
Alberghiero “V. Telese”, na Itália, o profissional 
acumula experiência de 25 anos na área. 



91

Painel Hoteleiro

maio/2016

Michelin. Depois de pesquisas e de opini-
ões de amigos da área de gastronomia, de-
cidiu pelo Brasil. Em 2012 chegou em Belo 
Horizonte (MG), e após um tempo e alguns 
contatos, foi para Itacaré convidado por um 
paulista para trabalhar em uma cozinha que 
iria inaugurar, até chegar à cozinha do Txai. 

Nova gerente comercial 
no Hotel Cercano (RS)

Localizado em Gramado (RS), o Hotel 
Cercano anunciou a contratação da sua nova 
gerente comercial Gabriela Zanatta. A execu-
tiva terá como suas principais missões conso-
lidar a marca do empreendimento e fortalecer 
o relacionamento com o mercado. O objetivo 
do hotel é qualificar a área comercial, inves-
tindo em pesquisas e planejamento estraté-
gico para orientar e estruturar o setor, além 
de firmar novas parcerias.

Com mais de 10 anos de experiência em ho-
telaria, Gabriela Zanatta atuou como gerente 
de vendas, com foco em serviços de luxo e tam-
bém foi coordenadora comercial do Snowland 
por quase dois anos. Gabriela é bacharel em 
turismo pela UCS, Universidade de Caxias do 
Sul, onde atualmente estuda gestão estratégica 
de empresas. “Meu trabalho no Cercano tem 
como objetivo divulgar o empreendimento 
e fazer do hotel o local mais desejado para 
quem vem a Gramado”, destaca.

Com fluência em cinco 
idiomas (português, ita-
liano, inglês, francês e ale-
mão), o novo gerente geral 
do Windsor Marapendi 
tem passagem pelo Casa 
Grande Hotel Resort & 
SPA, Bristol Hotéis & 
Resorts e Hotéis Marina. 

Internacionalmente, já atuou nas maiores re-
des hoteleiras em Marrakesh, Roma, Londres, 
Frankfurt, dentre outros destinos.

Txai Resort Itacaré (BA) 
anuncia novo Chef

O Txai Resort Itacaré, situado no município 
baiano de Itacaré, acaba de anunciar a contra-
tação do Chef francês Aurelien Roche. O pro-
fissional estudou na Escola Culinária de Nice, 
na França, onde se formou em culinária pro-
fissional. Em seu país de origem, trabalhou no 
“Le Castellaras”, uma estrela no guia Michelin, 
e no “Sketch”, duas estrelas no guia Michelin, 
este último desde a inauguração. 

No período em que passou em Londres, 
se dedicou ao curso de administração de 
saúde e segurança da higiene dos alimen-
tos e trabalhou no também conceituado “La 
Tante Claire”, também duas estrelas no guia 
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Hotel Feller Avenida Paulista 
anuncia nova gerente comercial

O Hotel Feller, localizado na região da Avenida 
Paulista, anuncia a contratação de Giuliana Nossaes 
como nova gerente comercial. Giuliana retorna para 
a Rede Feller onde iniciou sua carreira na hotelaria.

Bacharel em Turismo pela Unib - Universidade 
Ibirapuera, Giuliana atua no setor hoteleiro desde 
2002, tendo trabalhado em hotéis da capital paulista 
como Blue Tree, Royal Hotéis e AccorHotels. 

ILOA Resort (AL) tem novo gerente geral
O ILOA Resort, empreendimento localizado em 

Barra de São Miguel (AL), anunciou a contratação do 
executivo Edmilson Pereira para o cargo de gerente ge-
ral do resort. O profissional é formado em Administração 

de Empresas e pós-graduado em gestão empresarial, 
conta com mais de 28 anos de carreira na hotelaria.

Pereira iniciou sua trajetória na hotelaria em 1987, 
como auxiliar de reservas, passando por diversas 
funções ao longo dos anos, tendo desde 2001 ocupa-
do o cargo de gerente geral em diversos hotéis e redes 
hoteleiras, como Ritz Lagoa da Anta, Enotel Resort, 
Grupo Posadas, GJP Hotel & Resorts e Portobello 
Resort & Safari. 

Tivoli São Paulo – Mofarrej 
apresenta novo GG

O hotel Tivoli São Paulo – Mofarrej, localizado na capital 
paulista, apresentou o executivo Miguel Garcia como seu 
novo gerente geral. Nos últimos três anos, o profissional 
ocupou o cargo de diretor de operações do hotel Belmond 
Copacabana Palace, situado no Rio de Janeiro (RJ).

Garcia soma 15 anos de experiência em hotelaria, 
já foi gerente geral do Ponta dos Ganchos Exclusive 
Resort, Relais & Chateaux (Santa Catarina, Brasil), 
teve passagem pela rede Tivoli Hotels & Resorts 
como gerente de alimentos e bebidas do Tivoli Lisboa 
e atuou também em hotéis da rede Four Seasons, na 
abertura do Hotel Des Bergues em Genebra (Suíça) 
- passando pelo departamento de alimentos e bebi-
das - e no Ritz Four Seasons Lisboa onde atuou nos 
departamentos financeiro e de alimentos e bebidas.

O Minor Hotel Group, que adquiriu a marca Tivoli 
Hotels & Resorts recentemente, tem planos de fazer 
algumas atualizações no Tivoli São Paulo - Mofarrej 
e Garcia será encarregado de avaliá-las e adminis-
trá-las mantendo a identidade já conquistada pelo 
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hotel de luxo. Garcia se reportará a Marco Amaral, 
vice-presidente de operações e desenvolvimento do 
Minor Hotel Group para América Latina.

Roberta Vernaglia é promovida 
a VP da Accor Hotels

A executiva Roberta Vernaglia que está na 
AccorHotels desde 2010 e já havia sido nomeada 

Vice-presidente de Marketing América do Sul, 
assumiu a posição. O novo cargo da execu-

tiva dentro da corporação e do Comitê de 
Direção da região faz parte da nova estra-
tégia do grupo, que tem como objetivo 
otimizar recursos, ganhar eficiência e 
aperfeiçoar a gestão. 
A nova estrutura agrupará as equipes 

de marketing dos segmentos Econômico, 
Midscale, Upscale e Luxo, além das equi-

pes de gerência de Estratégia, Mídia e Publicidade, 
de modo que a implementação dos planos de ma-
rketing das marcas e a comunicação com as áreas 
globais sejam aprimoradas. Ela possui 13 anos de 
experiência em marketing, sendo responsável por 
áreas de Marketing e E-Commerce de grandes com-
panhias multinacionais. Possui especialização em 
Gestão, Estratégia e desenvolvimento de Marketing, 
Midia, Gestão de Produtos, Planejamento estratégico, 
Branding e Digital Marketing.

Grand Palladium Imbassaí (BA) 
tem novo diretor-geral

A direção da Palladium Hotels & Resorts nomeou 
Jesús Zalvidea como diretor do Resort localizado 
em na praia de Imbassaí (BA). Formado em Gestão e 
Direção de Empresas Hoteleiras pelo Centro Superior 
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de Hostelaria de Galícia, em Santiago de Compostela, 
Zalvidea atuou outras redes como Melia Hotels 
International e NH Hotel Group.

Na rede Palladium há nove anos, o executivo tra-
balhou nos hotéis Fiesta hotel & Club Don Toni em 
Ibiza como coordenador de qualidade, meio ambien-
te e prevenção; nos resorts Grand Palladium Riviera 
Resort & Spa, Grand Palladium Vallarta Resort & 
Spa e The Royal Suites Punta de Mita, como diretor 
Adjunto e responsável por A e B.

Nova gerente de vendas 
na Hplus Hotelaria

A Hplus Hotelaria nomeou 
Salete Soares como gerente 
Regional de Vendas em Brasília. O 
intuito da contratação é reestrutu-
rar e fortalecer a rede nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
do país. A executiva é formada 
em Relações Públicas e Marketing 
pelo IESB (DF) e pós-graduada em 
Gestão de Negócios pelo Ibmec. 
Com 13 anos de experiência em 
hotelaria, dos quais foi gerente Comercial da Rede 
Plaza entre 2004 a 2015, Salete será responsável por 
coordenar as equipes de vendas, grupos e eventos 
para a comercialização dos hotéis e apart-hotéis, com 
a bandeira Long Stay. 

Antônio Marçal deixa 
Valetur

Após seis anos de 
atividades na Valetur 
Viagens, operadora 
oficial do Grupo Rio 
Quente, Antonio Marçal 
deixa a gerência de ex-
periências e operações tu-
rísticas, cargo que ocupava 
desde 2010. O executivo 
considera ter 
c u m p r i d o 
um ciclo na 
empresa, na 
qual atuou 
com empe-
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nho e intensa dedicação para a consolidação da re-
gião de águas quentes, no Centro-Oeste brasileiro. 
Sua maior contribuição foi na coordenação de uma 
operação anual de mais de 500 voos fretados para 
Caldas Novas (GO), com origens em São Paulo (SP), 
Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Curitiba 
(PR). Em sua trajetória, Marçal também acumula 
passagens pela PNX Travel e Sigma Turismo.

Costa do Sauípe apresenta 
três novos Chefs de cozinha 

O Costa do Sauípe, resort situado em Mata de 
São João (BA), apresenta três novos Chefs que as-
sumem a liderança da equipe de gastronomia do 
empreendimento. As contratações fazem parte do 
processo de melhorias contínuas nos serviços ofe-
recidos em Sauípe, e cada Chef ficará responsável 
por uma das ofertas de hospedagem.  

Jessé Cesar Pereira possui mais de 14 anos de ex-
periência em restaurantes como Skye (Hotel Unique) 
e Carlota (Carla Pernambuco), além dos hotéis 
Novotel, Mabú e Casa Grande e estará à frente da 
cozinha do Sauípe Premium.  Já no Sauípe Resorts, 
quem assume é Sandro Bianchini Guilherme, 
ítalo-brasileiro pós-graduado em Lyon, na França. 
Vencedor de diversos concursos na área, soma 
experiência em redes hoteleiras, como Sofitel São 
Paulo, Hilton, Gran Meliá, DPNY, dentre outros.

O chef Paulo Henrique Bonfim de Moura conta-
rá com sua trajetória pela Europa e cozinha interna-
cional para reforçar ainda mais a experiência gastro-
nômica da Vila Nova da Praia e do Sauípe Pousadas. 
Paulo atuou no Museu de Arte Contemporânea na 
Espanha com o Chef Marcelo Tejedor.

Belo Horizonte Othon Palace 
tem novo gerente

O hotel Belo Horizonte Othon Palace, 
na capital mineira, está sob nova dire-
ção. O empreendimento acaba de pro-
mover Márcio Ferreira para o cargo 
de Gerente Geral do hotel, depois de 
34 anos atuando no grupo em diversas 
funções, sendo a última de controller.

Márcio Ferreira é conhecido no merca-
do hoteleiro pelo nível de conhecimentos 
nas áreas financeira e operacional. Segundo 
ele, a meta é alavancar a ocupação hoteleira 
aproveitando os diversos congressos que 
serão realizados na cidade este ano e, natu-
ralmente, os Jogos Olímpicos, visto que três delegações 
escolheram Minas Gerais como base. Para o restaurante 
Varandão, os planos do novo gerente incluem a promo-
ção de festivais gastronômicos e a criação de cardápios 
especiais para datas comemorativas. 

Alexander Borges assume comando 
de operações da BHG no RN e MA

O executivo Alexander Borges que deixou recen-
temente a gerência geral do Mercure Belo Horizonte 
Lourdes, onde estava desde 2011, é o novo responsável 
pelas operações da BHG – Brazil Hospitality Group nos 
estados do Rio Grande do Norte e Maranhão. O profis-
sional possui mais de 20 anos de experiência na hotelaria 
e será responsável pelas unidades Golden Tulip Ponta 
Negra, Gran Solare Lençóis Maranhenses, Soft Inn São 
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Luís, Tulip Inn Praiabella, Solare São Luis American e 
Solare São Luís Number One.

Borges é formado em Ciências Contábeis, 
Contabilidade e Finanças pela UFMG —Universidade 
Federal de Minas Gerais e com especializações na área 
de Gestão Hoteleira pela Essec Business School Paris e 
na área de Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ele 
iniciou sua carreira na hotelaria em 1992, no Grandarrell 
Minas Hotel (atual Dayrell) e posteriormente se ingres-
sou na rede Accor, onde permaneceu por quase 15 anos.

GJP contrata dois novos diretores
A GJP Hotel & Resorts contratou André Lameiro 

para ser o  novo Diretor de Vendas e Reginaldo Olivi, 
o novo Diretor de Planejamento e Novos Negócios. Eles 
chegam à GJP para fomentar políticas e procedimentos 
que já vem sendo realizados, reforçando também as mar-
cas Wish, Prodigy e Linx no mercado hoteleiro nacional. 
André Lameiro foi membro do Conselho Executivo da 
BHG — Brasil Hospitality Group de 2007 a 2014, tam-

bém foi sócio do Grupo Chambertin e dirigiu a Lameiro 
Consultoria Residence – Administradora de Flats, na área 
de marketing. Ele é bacharel em Economia pela Faculdade 
Metropolitana de Vitória (ES) com licenciatura em 
Marketing pela Universidade Anhembi Morumbi (SP).

Reginaldo Olivi também foi membro do Conselho 
Executivo da BHG — Brasil Hospitality Group, desde 
2007, passando anteriormente pelo Grupo Chambertin 
e pela Olivi Assessoria e Consultoria, onde atuava como 
sócio proprietário. Ele também atuou na área financeira de 
uma empresa de arquitetura e é bacharel em Economia 
pela PUC — Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Na foto os dois executivos aparecem ao lado de Jan 
Von Bahr, Diretor de operações da GJP.
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Portal Torres Hotel adota 
sistema de energia solar

O Portal Torres Hotel, localizado na cida-
de de Torres, litoral norte do Rio Grande do 
Sul, está gerando sua própria energia elétri-
ca por meio dos raios solares, se tornando 
o primeiro no estado a investir nessa forma 
de geração de energia. A tecnologia foi ins-
talada pela empresa gaúcha Energy Infinity 
e homologada pela Companhia Estadual de 
Geração e Transmissão de Energia Elétrica 
(CEEE), e envolve 220 placas fotovoltaicas.

De acordo com o proprietário do hotel, Roniel 
Lummertz, que conheceu a tecnologia em uma 
viagem e há tempo vem pesquisando sobre ela, 
“Diante da crise energética que vivemos, com altos 
custos e falta de abastecimento, e da preocupação 
com o desenvolvimento sustentável, essa tecnolo-
gia só vem a somar. A média anual do gasto com a 
conta de luz no hotel era de R$ 10 mil reais. A partir 
do terceiro mês deverá reduzir para zero, quando 
já estaremos recebendo créditos pela energia pro-
duzida a mais”, afirma o executivo, acrescentando 
ainda que nos dois primeiros meses a conta será 
apenas 20% do valor gasto anteriormente. 

Por conta da economia gerada, o empresário 
poderá investir a quantia que seria gasta com as 
contas de luz, em melhorias no hotel daqui há 
três anos, quando o investimento já estará qui-
tado. “Poderemos ainda oferecer aos hóspedes 
diárias mais econômicas, pois 18% do custo da 
diária hoje é destinada a energia. Sem falar na 
colaboração com o meio ambiente ao nos tor-
narmos autosustentáveis em energia, sendo ela 
limpa e renovável. É um avanço socioambiental 
muito grande”, completa.

Rede Bristol realiza ações para 
combater mosquito Aedes Aegypti

Para colaborar com a extinção do mosquito 
Aedes Aegypti, causador de doenças como den-
gue, chikungunya e zika, a Rede Bristol Hotéis 
& Resorts tem adotado diversas medidas espe-
cíficas em seus 14 hotéis espalhados pelo Brasil, 
para combater o criadouro do inseto. 

Todas as unidades têm realizado ações 
como limpeza geral nas calhas e dedetização 
das áreas sociais, cozinha, corredores e en-
trada do empreendimento. Além disso, in-
vestem em projetos de conscientização das 
equipes sobre os cuidados necessários para 
evitar a proliferação do mosquito.

De acordo com dados do Ministério da 
Saúde e da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas-OMS), até o início de março, o 
Brasil registrou 495.266 casos de dengue, o 
que representa um aumento de quase 50% 
em relação ao mesmo período em 2015. Além 
disso, o número de notificações de chikun-
gunya chegou a 6.353 e os casos suspeitos de 
zika vírus a 72.062.

Gustavo Orsi, coordenador de marketing 
da rede, explica que a rede achou necessária 
uma conscientização maior em relação aos 
cuidados com o Aedes Aegypti. “Por isso, co-
meçamos a trabalhar com diversas ações que 
auxiliam no combate ao criadouro do inseto. 
Essas iniciativas acabam impactando também 
os nossos clientes e esperamos que isso comece 
na Bristol, mas seja levada adiante”, afirma. 

Tryp Itaim realizou ação social
O hotel Tryp Itaim, administrado pela rede 

Meliá Hotels International e situado na zona sul 
da capital paulista, realizou uma ação social em 
parceira com a ABIH – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, que hospedou duas famí-
lias participantes do Projeto Felicidade.

As duas famílias (uma de Rian Henrique da 
Silva, 10 anos; e a família da Rebeca Pinheiro 
Landim, 08 anos), ficaram hospedadas de 14 
a 18 de março, com direito a café da manhã 
e jantar em caráter de cortesia em apoio às 
crianças em tratamento contra o câncer. 
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AccorHotels apresenta novas 
diretrizes de seu programa de 
sustentabilidade 

Com um conjunto de ações de sustentabilidade 
para seus hotéis e entorno, o grupo AccorHotels 
criou, há cinco anos, o programa Planet 21. Através 
de seu VP Global de Desenvolvimento Sustentável 
Arnaud Hermann, a rede apresentou recentemente 
novas diretrizes para o programa até 2020, com 19 
objetivos ainda mais flexíveis. 

Nos cinco primeiros anos do programa — que 
agora leva a assinatura “Acting Here – Planet 
21” — a rede alcançou resultados significativos. 
O grupo entregou dois terços dos 21 objetivos. 
No período, o consumo de água reduziu 9%, o 
de energia 5,3% e a emissão de CO2 na atmosfe-
ra na construção e reforma dos hotéis caiu 6,2%.  
Desde 2009, 4,5 milhões de árvores foram plan-
tadas na ação Plant for the Planet, mantida nas 
novas diretrizes da rede. Ao final de 2015, todos 
os hotéis da rede estavam comprometidos a pro-
teger as crianças contra abusos pelo programa 
interno de conscientização – Watch.

De acordo com Arnaud Hermann (Foto abai-
xo) uma das prioridades do programa é valorizar 
o que é local, não apenas os produtos, mas tam-
bém as pessoas. Para incluir ainda mais seu pú-
blico em sua política, o grupo perguntou aos seus 
clientes sobre seus pontos de vista quanto a essas 
questões, atualizou sua pegada ambiental e avaliou 
seu posicionamento socioeconômico para construir 
seu programa para os próximos cinco anos. Os no-
vos objetivos se encaixam ao modelo de negócio e 
suas prioridades estratégicas, como Alimentos & 
Bebidas e a administração sustentável de seu por-
tfólio de propriedades por meio do HotelInvest.

Vert Hotéis conquista 
prêmio de sustentabilidade

A Vert Hotéis foi contemplada com o troféu 
Wyndham Green, prêmio de Excelência de hotéis 
na categoria sustentabilidade. A premiação foi 
concedida pelo Wyndham Hotel Group duran-
te a Conferência Regional 2016 para a América 
Latina e Caribe, em um evento que ocorreu en-
tre os dias 11 e 14 de abril, no Equador. Érica 
Drumond, CEO da rede, foi a responsável por 
receber o troféu, o qual contempla redes que 
utilizem de práticas sustentáveis e inovado-
ras, e que é uma das prioridades estratégias da 
Wyndham Worldwide.

Segundo Érica Drumond, o Wyndham 
Green foi determinante para que fosse estabe-
lecida a parceria com a empresa mundial. “O 
desenvolvimento sustentável também faz parte 
da cultura Wyndham e este fator foi determinan-
te para que a parceria Vert Hotéis e Wyndham 
se viabilizasse. Conceitos do Wyndham Green 
são compartilhados conosco no sentido de 
consolidar a sustentabilidade como uma das 
maiores forças da marca Vert Hotéis, sendo 
eles inovação, conservação de água e energia, 
educação, reciclagem e inserção da comuni-
dade do entorno no sucesso e desenvolvi-
mento dos empreendimentos”, afirmou.

Durante a conferência, a executiva também pa-
lestrou sobre o atual momento político e econômico 
pelo qual o Brasil vem passando e sobre os esforços 
que estão em curso para impulsionar o posiciona-
mento da marca Ramada no Brasil. 
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Philyra oferece 
sabonetes com 
fragrâncias 
personalizadas

Utilizados como ferramenta 
de marketing olfativo, os sabone-
tes perfumados são um recurso 
sensorial que tem como objetivo 
criar um vínculo emocional en-
tre clientes e a marca. A Philyra 

F r a g r â n c i a s ,  produtora destes sabonetes, acredita 
ser uma estratégia que provoca uma recordação ou de-
sejo nos consumidores que incita a permanência por 
mais tempo no estabelecimento, além de despertar a 
vontade de reviver a experiência.  Ha 6 anos, são feitos 
com base de glicerina Flor de Cactus, o que per-
mite o efeito duradouro da fragrância escolhida, 
devido a sua fórmula ser 100% vegetal, emoliente, 
além de evitar o mal cheiro provocado por bases 
animais. Os sabonetes com a Bandeira do Brasil 
foi elaborado a partir de uma pesquisa baseada na 
questão “Qual é o perfume do Brasil?”. O vencedor 
foi o Maracujá Citrus, o que remete às “Caipirinhas”. 

Contato - www.philyraparfum.com.br

Novo programa de gestão 
da Silbeck Sistemas

Para atender todas 
as necessidades da ges-
tão hoteleira, a Silbeck 
Sistemas apresenta o 
SB Hotel. O software 
atende desde o almoxa-
rifado, área de eventos 
e financeiro até a recep-
ção, governança e PDVS. 
Além da ferramenta de 
integração, sistema conta 

com Gestor de Canais, que integra e gerencia todos 
os canais à escolha do responsável. Com ele, é possível 
alterar todas as informações dos canais de vendas de 
uma vez só. O SB Hotel também conta com facilidades 
para reservas — o SB reserva ON — que promete redu-
zir altos custos com comissionamentos em até 25% no 
valor total e mão de obra. Com ele, os hóspedes fazem 
as reservas direto no site do hotel, efetuam pagamento 
antecipado e recebem ou vouchers diretamente no e-
mail. Contato – www.silbeck.com.br

Tramontina lança veículos 
utilitários elétricos 

A Tramontina acaba de 
lançar a Elettro, linha de 
veículos utilitários elé-
tricos. Desenvolvidos 
para atender aos 
mais variados usos, 
como transporte de 
cargas, acessórios da 
prática de golfe e deslocamento de pessoas 
são voltados para áreas como shoppings, condo-
mínios, hotéis, campos de esporte e lazer. Com 
total respeito ao meio ambiente, são silenciosos e 
funcionam com baterias, que podem ser recarre-
gadas em qualquer tomada elétrica, tanto em re-
des 127 V como 220 V. Fabricados no Brasil, os ve-
ículos são leves, com direção fácil e segura. Estão 
disponíveis em 3 versões [Golf, Cargo e Trans], 
nos tamanhos P, M e G. Os modelos são ecologica-
mente corretos, com emissão zero de CO² (dióxido 
de carbono), graças aos motores elétricos de gran-
de autonomia. Baixo custo de utilização, arranque 
suave e ótimo rendimento são diferencias dos lan-
çamentos. Contato - www.tramontina.com.br

Versatilidade em 
Carros Camareiros

A R u b b e r m a i d 
Commercial apresenta mo-
delos de carros camareiros 
com ampla variedade de 
opções de montagem. Os 
produtos possuem possibi-
lidade de uso de acessórios 
como prateleira ajustável, 
bolsas de tecido de alta 
capacidade de armazena-
mento, compartimento in-
ferior para copos e estru-
tura plástica de grande durabilidade. Contam 
também com rodas que não marcam o piso e, 
além disso, são leves, não descascam ou en-
ferrujam. Disponível nos modelos Compacto 
9T77 e 6189, são projetados com cantos arre-
dondados, porta de gabinete com chave e al-
ças ergonômicas que facilitam manobras. 

Contato - www.rubbermaid.com.br

A Tramontina acaba de 
lançar a Elettro, linha de 
veículos utilitários elé-
tricos. Desenvolvidos 
para atender aos 
mais variados usos, 
como transporte de 
cargas, acessórios da 
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