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Damos inicio a esta edição com 
uma entrevista exclusiva com 
Guilherme Paulus, reconhecido 

pelo mercado como o principal empresário 
do segmento turístico no Brasil. E você vai 
descobrir por que. Várias implantações ho-
teleiras também são apresentadas nesta edi-
ção, como a entrada em operação dos hotéis 
Golden Park Sorocaba, TRYP by Wyndham 
Ribeirão Preto e do Ramada Encore Ribalta.

Outras matérias de extremo interesse 
são as ações que alguns hotéis estão encon-
trando para superar o atual momento de 
instabilidade econômica vivida pelo País e 
como alguns meios de hospedagem e for-
necedores promovem a sustentabilidade. 

A crescente procura por cervejas arte-
sanais nos hotéis também é outra matéria 
imperdível. O objetivo é que fique muito 
bem informado dos últimos fatos e aconte-
cimentos deste setor tão dinâmico que é a 
hotelaria nacional. Uma boa leitura a todos 
e até nosso próximo encontro em agosto.

Fique bem 
informado

               Diretor editorial
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Entrevista

Guilherme Paulus: 
44 anos de contribuição ao turismo

Ter uma empresa, garantir sua rent-
abilidade e se manter no topo não é 
fácil. Alcançar isso em um momento 

de incerteza econômica é ainda mais difícil. 
Mas é neste quadro que a CVC, tradicional 
operadora de viagens e a GJP Hotels & Re-
sorts têm se destacado no mercado. Com 
mais de 40 anos de trabalho e muito amor 
ao que faz, Guilherme Paulus, Presidente 
da GJP e do Conselho de Administração da 
CVC coleciona números positivos.
Só no primeiro trimestre deste ano, a CVC 
cresceu 1,7% em reservas confirmadas, 
além de ter adquirido recentemente a 
Rextur Advance, voltada ao turismo corpo-
rativo e a Submarino Viagens, garantindo 
ainda mais seu espaço no meio digital. A 
empresa conta com 1.021 lojas exclusivas 
franqueadas, mais de 6.500 lojas multi-
marcas credenciadas e seu canal on-line.
Já a GJP Hotels & Resorts conta hoje com 
19 hotéis no Brasil e até o final de 2016 vai 
inaugurar mais três empreendimentos. As 
unidades próximas de aeroportos são uma 
grande estratégia da rede, que garante alta 
ocupação com os viajantes de negócios. Es-
pecializada em administração, o grupo logo 
terá um hotel na capital potiguar. Confira estes 
e outros detalhes das estratégias de cresci-
mento das empresas de Guilherme Paulus 
nesta entrevista exclusiva.

Revista Hotéis - Você é um dos empresários mais respei-
tados do Brasil com forte atuação no segmento de via-
gens e de hotéis. Como estes segmentos têm se com-
portado diante do atual quadro político-econômico 
que o Brasil vive? Qual é sua avaliação?

Guilherme Paulus - Considerando a experiência dos 44 
anos de atividades da CVC, passamos por inúmeras 
adversidades da economia, com trocas e mudanças 
de planos econômicos. As dificuldades sempre existi-
rão, em diferentes momentos. O momento atual não 
é diferente e vale destacar que as pessoas não deixam 
de viajar. Os números da CVC continuam em alta, a 
companhia cresceu 1,7% em reservas confirmadas no 
1º trimestre de 2016, se comparado ao mesmo período 
do ano anterior. A experiência nos mostra que os bra-
sileiros adaptam a viagem ao orçamento e não deixam 
de viajar, afinal férias é sempre uma oportunidade 
única, de descanso e que o trabalhador a encara como 
merecimento. O turismo é um setor resiliente, os con-
sumidores querem viajar e toda a companhia trabalha 
para que milhares de brasileiros realizem esse desejo. 
No caso da GJP não é diferente. Nossa rede hoteleira 
segue em franca expansão. Prova disso é que já esta-
mos com 19 hotéis por todo o Brasil e até o final deste 
ano teremos mais três hotéis novos inaugurados. 

Revista Hotéis - Que dicas ou conselhos você daria para 
alguém que está começando agora a empreender no 
segmento de viagens ou de hotéis no Brasil?

Guilherme Paulus - Primeiramente é preciso amar o que 
faz. O empreendedor também deve ser antenado com 
tudo e com todos. É fundamental conhecer o mercado 
que se atua e conhecer seus competidores em detalhes. 
Obviamente que, para ter sucesso, não existe uma fór-
mula pronta. O caminho é trabalhar intensamente, ter 
uma rede sólida de parceiros, porque dificilmente você 
cresce sozinho. Costumo dizer que o sucesso é resulta-
do de 5% de inspiração e 95% de transpiração. Outra 
dica é inovar, saber ouvir especialistas, observar o mer-
cado e perseverar sempre. A atualização profissional 
também é um item extremamente importante no cená-
rio atual. Acredito que todos nós sonhamos em ter su-
cesso profissional e comigo não foi diferente. Descobri 
no turismo a minha verdadeira vocação e acreditei no 
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sonho, estudando e trabalhando duro, sempre de olho 
nas oportunidades de mercado e, claro, com muita 
paixão pelo o que a vida me ensinou: bem atender e 
receber o turista onde quer que seja.

 Revista Hotéis – Recentemente a CVC, na qual você 
ainda é acionista, adquiriu a Rextur Advance e a 
Submarino Viagens. Esta ação foi para repensar e 
reiventar o negócio? Como analisa e quais os ganhos 
que a CVC passou a ter? 

Guilherme Paulus -  A CVC é uma empresa de va-
rejo que entende que o consumidor é multicanal, 
ou seja, o consumidor realiza a compra pelo canal 
de vendas que for mais conveniente e no momen-
to que deseja. É o cliente que decide em qual canal 
deseja comprar e, por conta disso, a CVC atua em 
todos os canais, de venda presencial e de venda on-
line. Hoje, a CVC tem a maior rede de distribuição 
de turismo no varejo: são 1.021 lojas exclusivas fran-
queadas, mais de 6.500 lojas multimarcas credencia-
das e o canal on-line www.cvc.com.br. A entrada da 
CVC no mundo web é de longa data – a CVC foi 
pioneira ao lançar o seu site nos anos 2000, e desde 
então vem incrementando gradativamente a sua 

atuação nesse universo.  A aquisição do Submarino 
Viagens, que já tem uma expertise digital e é uma 
marca forte entre as OTAs, vem exatamente para  
fortalecer a presença da companhia no canal online. 
As empresas continuam a atuar de forma indepen-
dente, assim como a Rextur Advance, empresa de 
turismo corporativo. Atualmente, as vendas on-line 
representam 6% das vendas totais da CVC e o share 
deste canal pode chegar a 15%, um ganho grande 
em um curto período de tempo. Mas as aquisições 
reforçam, sem dúvida alguma, a importância da 
CVC para a economia e para a vida de milhares de 
brasileiros, sejam eles nossos funcionários, clientes, 
franqueados, fornecedores e demais parceiros de 
negócios da cadeia de turismo.

 
Revista Hotéis - Em 2014 você estimou investir até 2018 

cerca de R$ 1 bilhão na abertura e renovação de em-
preendimentos e ter 48 unidades da GJP Hotéis em 
operação. Esta expectativa continua?

Guilherme Paulus -  Vivemos um momento difícil, eco-
nomicamente falando, não há como fazer previsões 
muito distantes. Hoje, as empresas passaram a rever 
seus planejamentos futuros quase que diariamente. 
Posso dizer que estamos em plena expansão por todo 
o Brasil, alcançando ótimas médias de ocupação, como 
no novo Prodigy Berrini, em São Paulo (SP), que chega 
a 75% todos os meses, mais do que a média daquela 
região, que fica em torno de 60%. E as inaugurações e 
aquisições não param. Acabamos de fechar a compra 
do Pestana Natal, que passará a se chamar Prodigy 
Beach Resort Natal. Nossa operação na capital do 
Rio Grande do Norte está prevista para o dia 29 de 
junho. E ainda este ano inauguraremos unidades em 
Gramado, Juiz de Fora e Brasília. A meta de 48 unida-
des é ousada, estamos trabalhando para isso. 

Revista Hotéis - Você apostou na construção de hotéis 
próximos a aeroportos e três já estão em operação. 
Como estão estas operações? Pretende continuar a 
investir em hotéis próximos a aeroportos? Muitas 
redes hoteleiras tem buscado cidades secundárias 
e ou terciárias com até 100 mil habitantes para ex-
pansão através de bandeiras econômicas. A GJP 

pretende seguir este rumo ou 
adota outra estratégia?
Guilherme Paulus -  Nossos 
hotéis de aeroportos são extre-
mamente estratégicos, acabam 
fugindo do “lugar comum” 

por serem também destinados para clientes de lazer. 
No Prodigy Santos Dumont, por exemplo, o maior ho-
tel da rede, inaugurado em dezembro de 2015, o dife-
rencial é a maravilhosa vista que ele proporciona, pis-
cina de borda infinita com vista para o Pão de Açúcar, 
academia de ginástica, restaurantes e bares e uma vas-
ta programação de música ao vivo (Bossa Nova). Vale 
citar ainda o nosso Linx Galeão, com padrão corpo-
rativo e turístico, com piscina e fitness center, além de 
restaurante 24 horas. Em Confins, também investimos 
no inovador dual-branded, ou seja, duas bandeiras no 
mesmo prédio: Prodigy e Linx Confins, outro 
empreendimento novo e localizado no maior 
aeroporto de cargas do Brasil. O hotel, todo de-
corado com temas que remetem à aviação, tam-
bém possui um centro de eventos para atender 
empresas da região de Belo Horizonte e interior 
do Estado de MG, assim como passageiros em voos 
internacionais que estiverem em trânsito. 

 Estamos prontos para participar de novas licitações 

“Descobri no turismo minha verdadeira 
vocação e acreditei no sonho” 



Entrevista

11

pelo Brasil sempre que a Infraero anunciar um novo 
projeto. Sobre hotéis econômicos em cidades menores, 
há possibilidade sim, inclusive já temos alguns em vis-
ta, mas não podemos anunciar ainda. 

Revista Hotéis - Quantos hotéis próprios tem a GJP e 
quantos administra? Franquia faz parte de negócios 
futuros ou mesmo a internacionalização?  

Guilherme Paulus -  A GJP conta agora com nove ho-
téis próprios, sendo eles:  Wish Serrano Resort & 
Convention , em Gramado (RS); Wish Resort Golf & 
Convention, em Foz do Iguaçu (PR); Prodigy Beach 
Resort Marupiara, em Porto de Galinhas (RS); Hotel 
Saint Andrews, em Gramado (RS); Sheraton da 
Bahia, em Salvador (BA); Linx Hotel International 
Airport Galeão, no Rio de Janeiro (RJ); Prodigy 
Hotel Santos Dumont Airport, no Rio de Janeiro 
(RJ); Linx e o Prodigy Confins International 
Airport, em Belo Horizonte (MG) Prodigy Beach 
Resort Natal, em Natal (RN).

 O restante são hotéis administrados em todo o Brasil, 
totalizando 19 hotéis. Franquias e internacionaliza-
ção não fazem parte do nosso modelo de negócio. 
Nossa especialidade é a administração de hotéis, 
sejam eles próprios ou não, implementando nossa 
expertise na hotelaria na-
cional e minha experiência 
de mais de 40 anos no mer-
cado de turismo. 

 
Revista Hotéis - Algumas capitais do Brasil enfrentam 

problemas com a baixa taxa de ocupação, como por 
exemplo, Salvador, onde vários hotéis fecharam nos 
últimos anos e a GJP tem um hotel próprio com a 
bandeira Sheraton. Na sua opinião, por que este 
quadro aconteceu, assim como em outras capitais 
como Belo Horizonte? 

Guilherme Paulus -  Salvador está se reinventando este 
ano e a proposta é voltar a ser uma grande potência no 
turismo brasileiro já nos próximos anos. É uma cidade 
encantadora, de culturas mil, gastronomia de primei-
ra linha e paisagens jamais vistas em qualquer outro 
lugar do mundo. A capital baiana é carente de um 
grande centro de eventos, o que voltaria a movimen-
tar o turismo corporativo até de outros países.  Nosso 
hotel próprio no Estado, o Sheraton da Bahia, é um 
dos grandes ícones da hotelaria nacional e um grande 
orgulho do povo baiano, com mais de 350 obras e arte 
e completamente novo e reformulado de acordo 

com sua planta original, da década de 50. Temos 
uma vasta programação que rende uma boa ocu-
pação no acumulado do ano, como festivais gas-
tronômicos, festas de casamento, festas temáticas, 
eventos corporativos, etc. Mas ainda falta vonta-
de política para ampliarmos a capacidade turísti-
ca de uma das mais belas cidades brasileiras. 

Revista Hotéis - Recentemente a GJP contratou o 
Reginaldo Olivi e o André Lameiro para a área de 
planejamento, novos negócios e vendas. Qual é sua 
expectativa em relação a chegada deste dois expe-
rientes profissionais? O que muda na GJP com eles?

Guilherme Paulus -  Eles acabaram de se juntar ao time 
exatamente para fortalecer a marca e ampliar nossa 
rede em todo o Brasil. O time de vendas ganhou re-
forço e os novos negócios estão sendo absorvidos com 
um olhar analítico e experiente dos dois profissionais.

 Revista Hotéis - Na sua opinião, qual o legado que as 
Olimpíadas deixará para o Brasil? Conseguiremos 
sair da casa dos 5 milhões de turistas estrangeiros 
que visitam o Brasil anualmente? Poderemos ser um 
superpotência neste segmento?

Guilherme Paulus -  Os jogos Rio 2016 finalmente 
chegaram, uma vitrine inesquecível para qualquer 
nação, um grande portão de entrada para turistas 
internacionais. Já provamos que somos ótimos anfi-
triões na Copa do Mundo,  portanto agora é traba-
lhar na recepção desses turistas e atletas do mundo 
inteiro e mostrar a eles o que o Brasil tem de melhor. 
Nossas dimensões continentais são imensuráveis, 
não precisamos restringir a divulgação somente 
nas belezas do Rio de Janeiro, que já é um destino 
reconhecido mundialmente. Temos belezas his-
tóricas e naturais em qualquer local, destacando a 
região Nordeste e Salvador especialmente, além de 
São Paulo, Rio Grande do Sul e a Amazônia, que 
os turistas adoram. Nossos números, em relação a 
estatísticas internacionais, ainda estão muito aquém 
do desejado, o que faz dessa oportunidade olímpica 
mais uma chance de ampliarmos resultados, geran-
do emprego e renda, receita para os municípios e 
muita diversão a turistas e competidores.   

“Salvador voltará a ser uma grande 
potência no turismo brasileiro” 
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Hotéis buscam alternativas 
para reinventar o negócio

Ibis Budget RJ
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Pensar fora da caixa. É o que estão 
fazendo muitos empreendedores da hote-
laria nos últimos tempos para garantir a 
alta ocupação e oferecer mais que “ape-
nas uma diária”. Muitos empreendimen-
tos estão buscando alternativas criativas 
e de rápido retorno para potencializar a 
receita e gerar renda, principalmente nos 
últimos tempos incertos da economia.  
Ao mesmo tempo, as mudanças que todo 
negócio deve passar para manter sua 
competitividade deve ser realizada com 
cautela e estudo, pois medidas desespe-
radas e repentinas podem confundir o 
cliente e passar uma imagem ruim. Uma 
solução que pode virar outro problema.

Muitos hoteleiros consideraram 2015 
um ano para se esquecer, pois o setor 
também sofreu com a alta dos custos e 
a receita deste segmento não teve força 
para suficiente para ampliar a lucrativi-
dade, destaca Manuel Gama, Presidente 
do FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil. O Revpar, por 
exemplo, caiu 10,5%, ocasionada pela 
queda de 7,7% na ocupação e -3,1% na 
diária média. A partir de muito plane-
jamento e com a ajuda das Olimpíadas 
no Rio de Janeiro, o mercado hoteleiro 
ainda espera que 2016 seja um ano em 
que o setor dê os primeiros passos para 
recuperação, e com isso, os gestores têm 
se desdobrado para atrair mais clientes.

Contudo, independente do momento 
econômico, a necessidade de inovação em 
hotelaria é inerente ao cotidiano e neces-
sária para garantia da competitividade, já 
que o hóspede está cada vez mais infor-
mado e seletivo. Sendo assim, inovação 
também refere-se à busca por oportunida-
de e ao bom uso das mesmas, e os riscos 

Hospedagem compartilhada é uma das soluções que os 
hotéis estão adotando para gerar renda

Em uma economia incerta, vender hospedagem já não tem sido 
o bastante para manter a alta ocupação. Por isso, alguns hotéis 

estão adotando alternativas de negócios para potencializar a 
receita e gerar renda, à procura de inovação
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fazem parte do cotidiano de qualquer ne-
gócio; a diferença é que há a possibilida-
de de sofrer os riscos de forma calculada, 
ou seja: buscando e avaliando alternati-
vas para tomadas de decisões; procu-
rando reduzir as chances de erro através 
de informações claras das situações que 
se pode enfrentar e aceitando desafios 
moderados avaliando a disponibilidade 
de enfrentamento que as consequências 
da tomada de decisão podem acarretar.

Antes de tudo: 
planejamento

Muitas vezes, para recuperar um perío-
do de decréscimo em seus números, o ho-
teleiro queira tomar decisões precipitadas, 
que podem ou não funcionar. Para Michele 
Oliveira do Amor Divino, Consultora 
no Sebrae especializada em Hotelaria e 
Turismo, não há solução ideal. Segundo 
ela, o que deve existir é um planejamento 
que resulte no sucesso das ações. “Quando 
falamos em competitividade também fala-
mos em inovação  e automaticamente em 

revisão de processos, e não necessariamente 
na concepção de algo novo. Observando os 
processos de reserva de alguns hotéis, por 
exemplo, percebe-se que há a possibilidade 
de otimizar tempo e agilizar a operação 
para ambos os lados (empreendimento 
e hóspedes). Mas para que isso ocorra, é 
necessário que todo o empreendimento 
(desde a liderança) esteja aberto e receptivo 
às mudanças, às idéias, às sugestões, recla-
mações e críticas. Uma boa dica é começar 
por catalogar todos os comentários de clien-
tes e colaboradores e incentivar a equipe a 
observar  e compartilhar mais o comporta-
mento dos hóspedes”, indica a consultora.

Michele afirma que fidelização é um 
assunto que recisa ser considerado segundo 
diversas variáveis que devem ser elencadas. 
Porém, para iniciar o processo, ela chama 
a atenção sobre Interação: como o empre-
endimento conversa com seu hóspede ou 
futuro hóspede? Como os serviços são ven-
didos? Como o cliente enxerga os serviços 
oferecidos?  Essas indagações se fazem ne-
cessárias num momento que a maioria dos 

Comum nos EUA, 
as Roof Top Parties 
(festas no terraço) 
atraem hóspedes e 
os ‘baladeiros’, que 
podem passar a 
noite no hotel
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hóspedes declara, segundo a Trip Advisor, 
que um dos fatores decisivos para escolha de 
um meio de hospedagem são as avaliações on-
line sobre os empreendimentos. Sendo assim, 
a escolha de boas fotos e principalmente como 
o hoteleiro responde seus questionamentos 
online são itens de iteração que alinham às no-
vas tecnologias com novo comportamento do 
cliente e iniciam um processo de fidelização. 

Se manter o bom atendimento de uma 
forma geral é uma obrigação do prestador 
de serviço, outro item importante na hora 
de reinventar o negócio é superar o que se 
espera de um empreendimento. “Não é tarefa 
fácil, já que os clientes criam expectativas 
distintas em relação ao mesmo serviço pelo 
simples fato de terem necessidades diferen-
tes. Uma vez  superada as tais necessidades 
dos hóspedes, o empreendimento cria uma 
experiência de hospedagem, que é atempo-
ral e não  necessariamente uma ação que vai 
resultar em aumento automático de ocupação, 
já que o cliente precisa passar pelo momento 
da verdade, ou seja, momento em que efe-
tivamente vai desfrutar dos serviços, para 
só então criar esse laço”, explica Michele.

A falta de pesquisa, sem conhecer para 
quem fazer, o que fazer, como fazer, quando 
ou por quanto tempo fazer, e que resultados 
são esperados, podem ser decisivos para a 
derrocada daquela iniciativa, ainda que tenha 
boa intenção. “Vejo boa parte dos hoteleiros 
da pequena e média  hotelaria, fechados em 
suas salas, envolvidos no operacional e sem 
tempo para observar as mudanças de que se 
apresentam de forma muito rápida. O desafio 
é exatamente  esse: estar aberto às novidades e 
não encará-las como algo negativo.  Utilizar-se 
das pesquisas voltadas para o segmento,  in-
dagar-se a todo momento como poderia fazer 
melhor e diante de inovações questionar-se o 
que poderá vir pela frente; afinal, que hotelei-
ro imaginou tempos atrás que não faturaria 
mais com telefonia? Quem imaginou que wi-fi 
gratuito seria um dos fatores decisivos para 
escolha de hospedagem?”, reflete a consultora.

Atraindo pelo estômago
Apesar das muitas atrações que um 

resort possa oferecer, reinventar o negócio 
e oferecer diferenciais é sempre importante. 
Localizado em Campinas, interior de São 
Paulo, o Royal Palm Plaza procura trazer 
atrações diferenciadas aos hóspedes que 
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agradem as crianças, e principalmente a 
família. Como exemplo, no mês de junho 
o empreendimento realizou o evento de 
gastronomia Burgers & Beers. Os hóspe-
des e clientes puderam degustar combi-
nações dos mais variados hambúrgueres 
e cervejas artesanais que surpreenderam 
o paladar de todos e, para completar o 
ambiente, houve música ao vivo em to-
dos os dias da degustação. O chef Daniel 
Valay, responsável pelo menu, recriou 
o jeito de comer hambúrguer ao fazer 
combinações com ingredientes cuida-
dosamente selecionados que compõem 
perfeitamente a harmonia dos pratos.

Foram oferecidas seis opções de mini  
hambúrgueres, que incluíram sabores 
como tilápia, cordeiro, picanha, lingui-
ça, costelinha e ganache, a versão doce 
do hambúrguer. De acordo com Sandra 
Neumann, diretoria Geral do Royal 
Palm Plaza, o empreendimento sempre 
procura se reinventar e inovar, buscan-
do “temas” e atrações para surpreender 
os hóspedes. “Queremos proporcionar 
momentos de descontração, lazer e refle-
xão entre o público do Hotel e trazer aos 
hóspedes programações de relevância 
que sejam importantes para o bem-estar 
de toda a família. Procuramos sempre 
trabalhar de forma positiva, acredita-
mos que a competitividade faz parte 
de qualquer negócio, e nossos eventos 

são uma forma de agraciar nossos hós-
pedes e reinventar o mercado de um 
jeito dinâmico e interativo”, afirma.   

Sandra conta ainda que o Royal 
Palm Plaza procura estar sempre ino-
vando, revitalizando seus espaços para 
garantir qualidade e estrutura aos seus 
hóspedes. “Nosso objetivo é aprimo-
rar a qualidade dos serviços e espaços, 
tornando-os cada vez mais acolhedores 
e agradáveis ao nosso público”, conclui. 
Além de concluir recentemente uma 
reforma de seu centro de eventos, o 
empreendimento realiza este mês uma 
Oficina Circence para o público mirim, 
que poderá participar de atividades 
como trapézio, acrobacias, malabares, 
jogos teatrais e esquetes de palhaços.

Estratégias estrangeiras
Quando “o santo de casa não faz 

milagre”, como diz o velho ditado, é 
preciso buscar soluções que funcionem 
em outras cidades, estados e principal-
mente, outros países. Foi o que fez a 
rede mineira Vert Hotéis. A empresa 
adotou duas alternativas de negócios 
para potencializar sua receita que já são 
sucesso em outros países, e tem garan-
tido bons frutos com as novidades.

Uma delas é a opção de Coworking, 
criado nos Estados Unidos há dez anos 
e ainda incipiente na hotelaria mineira. 

O Bar Pessoa, no Royal 
Palm Plaza (SP), realizou 

uma degustação de 
mini hambúrgueres com 

sabores inusitados
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O sistema consiste na adaptação tempo-
rária das suítes do hotel à estrutura de 
escritórios que podem ser utilizados por 
profissionais para diferentes atividades, 
desde pequenas reuniões de negócios 
até sessões de terapia ou coaching. O 
quarto transformado em sala para traba-
lho é alugado por hora, mês ou período 
maior, dependendo da disponibilidade 
de vagas do hotel e da necessidade do 
cliente. O coworking chegou ao Brasil 
em 2008, com empresas especializa-
das em locar escritórios temporários.  

O e.Suítes Sion, na capital mineira, 
é o primeiro hotel da Rede a aderir ao 
coworking, mas a intenção é que esta 
iniciativa seja ampliada para todos 
hotéis da Vert Hotéis no Brasil. Com o 
serviço, a Rede apresenta ao mercado 
uma opção confortável e econômica 
para trabalhar. “Muitos profissionais 
não querem mais arcar com os custos 
de manutenção de uma sala fixa, que 
envolve pagamento de aluguel, energia, 
condomínio, secretária e telefone. Buscar 
salas temporárias para trabalho é uma 
tendência forte em diversos segmentos 
profissionais”, observa o gerente geral 
do e.Suítes Sion, Roosevelt Coelho. 

A implantação do coworking é uma 
forma também gerar mais receita para 
o hotel, sobretudo em épocas de baixa 
ocupação. “Mesmo desocupadas, as 
suítes geram um custo. A locação não só 
cobre as despesas para manter conser-
vado o quarto, quanto gera lucros”, diz 
Roosevelt.  Há sete meses, uma empresa 
de coaching que atende clientes em todo 
o Brasil utiliza os quartos do e.Suítes 
Sion para atender os clientes. Para que 
os profissionais possam realizar o ser-
viço, o hotel retira do quarto a cama e a 
substitui por uma mesa de escritório. No 
espaço, ainda é colocado uma cadeira 
reclinável para as sessões terapêuticas. 
A sala dispõe de internet de alta veloci-
dade, banheiro e iluminação adequada.

Os clientes que optam em utilizar o 
serviço podem usufruir de todo o conforto 
do hotel, como a oferta de estacionamen-
to, frigobar, restaurante e serviço de copa 
(café e água). E mais: o trabalho é reali-
zado em um lugar discreto, confortável 
e longe da movimentação de um prédio 

comercial. “O profissional que escolher 
trabalhar na modalidade coworking pode 
deixar também à disposição dos clien-
tes o telefone do hotel. A recepcionista, 
por exemplo, pode agendar a consulta 
ou reunião”, exemplifica Roosevelt. A 
implantação do serviço pelo hotel se-
gue uma tendência de comportamento 
mundial, em que os profissionais, sobre-
tudo os autônomos, se deslocam mais 
e evitam ter custos fixos exorbitantes. 

Outra opção diferenciada de negó-
cio da Vert é a Roof Top Party, que são 
festas tradicionais também nos Estados 
Unidos realizadas em terraços. A “Festa 
no terraço” é uma novidade em Belo 
Horizonte, realizada em parceria com 
o DJ Leandro Rallo, no hotel Ramada 
Encore Luxemburgo. A festa, além de 
ter uma boa música é realizada à beira 
da piscina, no terraço, onde os convida-
dos contemplam uma das vistas mais 
belas da cidade e seu entorno enquanto 
degustam pesticos e drinques. “A ideia 
é apresentar o hotel à cidade, com a 
participação dos moradores, e interagir 
com os hóspedes que vêm de outros 
lugares. Além disso, quem escolhe passar 
a noite no hotel depois da balada, ga-
nha 20% de desconto na tarifa do dia”, 
destaca o gerente trainee do Ramada 
Encore Luxemburgo, Edison França. 

Ainda segundo o gerente, em dias 
de Roof Top Party, o Ramada Encore 
Luxemburgo tem apresentado um 
aumento na taxa de ocupação de 20 a 
25%. “Muitas pessoas preferem dormir 
no hotel evitando dirigir após beber, ou 
buscam uma noite com uma programa-
ção diferenciada junto dos amigos, algo 
para quebrar a rotina”, explica. A entrada 
no evento é soft open e os convidados pa-
gam apenas o que consomem. Para aque-
cer ainda mais a festa com os termôme-
tros registrando baixas temperaturas, o 
cardápio conta com pratos quentes, como 
caldos e massas servidos em mini por-
ções. “A novidade é uma estratégia para 
atrair mais clientes para o hotel e poten-
cializar seu  resultado financeiro, já que 
Belo Horizonte é uma cidade que tem so-
frido com uma super oferta de leitos após 
a realização da Copa do Mundo”, afirma 
a Presidente da ABIH/MG - Associação 
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Brasileira da Indústria de Hotéis de 
Minas Gerais, Patrícia Coutinho.

A presidente da ABIH-MG, que 
também é proprietária de um hostel na 
capital mineira, tem alugado o terraço 
do empreendimento para a realização de 
festas particulares. “As pessoas acabam 
conhecendo o empreendimento e divul-
gando, uma propaganda boca a boca 
que tem trazido resultados”, afirma.

Segundo Bruno Guimarães, Diretor 
Comercial da Vert Hoteis, a criativida-
de e a associação com parceiros neste 
momento têm sido grandes aliados 
para potencializar os resultados e as 
receitas. “Somos uma empresa jovem e 
estamos antenados as tendências, por 
isso buscamos estratégias que possam 
nos conectar diretamente com o nos-
so público alvo como, por exemplo, o 
Rooftop (festa no terraço), coworking 
(adaptação dos quartos em salas de 
reunião), Day Use e diárias fracionadas, 
restaurantes abertos para o público, 
otimização dos espaços de eventos, além 
de campanhas especiais para long stay, 
a tarifa Sou BH (para que os morado-
res da capital mineira possam conhecer 
e consumir nos nossos hotéis), entre 
outras”, explica o Diretor Comercial.

Para planejar uma ação, a rede leva 
em consideração o público, a praça de 
atuação, o segmento de mercado, a ca-
tegoria de cada empreendimento, quais 
serão as divulgações necessárias e os 
resultados esperados. “O objetivo é fazer 
com que o cliente tenha uma excelente 
experiência no hotel, assim aumentamos 
as chances de manutenção desse cliente. 
Buscamos ainda que os clientes com-
partilhem nas redes sociais e junto dos 
amigos seus momentos memoráveis nos 
nossos hotéis, pois vivemos um momento 
de consumo pela experiência”, declara.

Diárias de 3, 6, 9 
ou 12 horas

É comum empresários e executi-
vos passarem pelos hotéis apenas para 
deixar seus pertences ou tomar uma 
ducha antes de ir à reuniões na cidade 
que ficará apenas algumas horas. Mas 
independente do que será feito naquele 
apartamento de hotel ou quanto tempo 
isso leve, o hóspede paga a diária de 24 
horas, mesmo que utilize apenas três. 
Criando uma alternativa para casos como 
estes, o site HotelQuando.com oferece 
a possibilidade de reservar quartos por 
um período de três, seis, nove ou 12 

Coworking: a Vert 
Hotéis adaptou seus 

apartamentos para 
receber reuniões 

e até consultas 
terapêuticas
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horas, desobrigando o cliente a pagar 
uma diária de hotel nessas situações.

Ao entrar no site, o usuário decide 
o horário de check-in, escolhe uma das 
opções de pacote e paga conforme seu 
tempo de uso. É possível fazer o paga-
mento on-line ou diretamente no hotel. 
Os preços são mais baratos do que os de 
uma diária cheia, mas não correspondem 
ao valor proporcional. No pacote de 12 
horas, por exemplo, o hóspede paga 70% 
da diária convencional; no de três horas, 
40%. A criação do site deu-se exatamente 
em uma situação assim: Max Campos, 
um dos criadores do HotelQuando.com, 
estava em uma viagem e precisava de 
um hotel por um período mais curto que 
uma diária. Como obviamente não tinha, 
assim que voltou, compartilhou a ideia 
com Pedro Xavier, cofundador e sócio, e 
logo sentaram para desenhar e estruturar 
como poderiam criar algo neste sentido. 
“Começamos tendo a ideia de vender 
Day Use, mas aos poucos fomos vendo 
que teria espaço estruturar pacotes de 
horas em todos os períodos. Assim, foram 
criados os pacotes de horas”, conta Xavier.

O cofundador do site afirma que o foco 
sempre foi vender quartos ociosos. “Até 
por isso sempre que cadastramos um ho-
tel, adicionamos poucos quartos sem allot-
ment. Vendemos os quartos - que diga-se 
de passagem, é um produto perecível 
- que não serão vendidos naquele dia. É 
melhor vender ou deixar o quarto vazio? 
A receita que geramos pro hotel é comple-
mentar”, explica. Pedro afirma que outra 
vantagem da ferramenta é a possibilidade 
de ultrapassar o valor da diária no mesmo 
quarto. Como o pacote de 3 horas equivale 
a 40% da diária e o pacote de 9 horas equi-
vale a 63% do valor da diária, se forem 
vendidos em períodos distintos esses dois 
pacotes pro mesmo quarto, ultrapassa-se 
o valor da diária (103%). “Isso vendendo 
12 horas no acumulado! Outro destaque 
é o valor agregado de estar vinculado a 
uma ideia inovadora que fideliza novos 
clientes. Se um cliente precisa de um 
hotel por horas e é bem acolhido, pode ter 
certeza que quando esse mesmo cliente 
precisar pagar por uma diária cheia ele 
vai se lembrar desse hotel”, menciona.

O site está fechando a segunda rodada 

de investimento da empresa, e atualmen-
te está com 441 hotéis em todo o Brasil, 
tendo contrato com as principais redes 
do país (AccorHotels, Atlantica, Intercity, 
Blue Tree, GJP, entre outras). Estamos 
com 108 empresas entre pequenas, mé-
dias e grandes utilizando nossos servi-
ços, além de 213 agencias cadastradas.

De acordo com Xavier, o maior desafio 
em quebrar o paradigma da cobrança de 
uma diária contendo 24 horas sempre foi 
mostrar ao hoteleiro que este modelo de 
negócio não impacta em nada a venda de 
diária e o dia a dia do hotel, que 
este é um modelo complementar de 
venda. “De início eu entendo que o 
conceito pode assustar um pouco, 
mas na prática os hotéis vêem que 
a gestão é tranquila, que damos 
todo suporte e não alteramos em nada o 
dia a dia operacional. Os próprios hotéis 
nos dão esse feedback hoje”, aponta.

O HotelQuando.com começou ca-
dastrando apenas hotéis via extranet. 
Hoje, a ferramenta está conectada à 
Omnibees, onde os hotéis podem fazer 
a gestão por lá. Depois, o site começou 
a liberar acesso para agências e hoje elas 
já estão colocando o motor de busca da 
HotelQuando.com no site deles. Com os 
hotéis, a mesma coisa. “Além de tudo 
isso, grandes empresas já estão utilizando 
nossa plataforma diretamente. Temos as 
salas de reunião dos hotéis por hora, algo 
que em breve estará na área das agências. 
Em breve anunciaremos parcerias de 
peso no setor aéreo. Enfim, respiramos 
inovação e não nos cansamos de pensar 
em coisas novas”, declara Pedro Xavier.

A GJP Hotéis integrou a plataforma 
ao site da rede, onde é possível reservar 
por 3, 6, 9 e 12 horas nos hotéis Prodigy 
(Confins - MG e Santos Dumont - RJ) e 
Linx (Galeão - RJ e Confins - MG), algo 
inédito na hotelaria. Um banner nos sites 
oficiais dos hotéis direciona o cliente 
para os portais personalizados, onde 
é possível escolher e reservar o pacote 
de horas de acordo com a necessidade. 
“Para essa primeira fase, priorizamos 
os hotéis próximos aos aeroportos, pois 
queremos beneficiar as pessoas que 
passam muito tempo esperando por 
seus voos, oferecendo a elas a oportu-
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nidade de desfrutar de um período de 
descanso com conforto, pagando um 
preço justo”, diz Max Campos, CEO e 
Cofundador do HotelQuando.com.

Atraindo o público da vez
Saindo da antiga — e nem sempre 

positiva — solução de ofertas relâm-
pago, a rede ibis Budget, pertencente 
à AccorHotels adotou um formato que 
pretende atrair um público que está em 
alta no Brasil desde a época da Copa 
do Mundo no País: os mochileiros. A 
bandeira passou a oferecer a opção de 
quartos compartilhados, tornando os 
valores ainda mais acessíveis. O pri-
meiro hotel a disponibilizar esse novo 
conceito é o ibis budget Rio de Janeiro 
Centro. A unidade tem três quartos 
com 8 camas cada e tarifas a R$ 49.

Segundo Franck Pruvost, Diretor 
Geral de Operações Polo Econômico 
Accor América do Sul, por meio dos 
quartos compartilhados a rede quer tra-
zer novas oportunidades para quem quer 
fazer amigos, trocar histórias, ter novas 
experiências e, além disso, busca uma 
hospedagem super econômica e bem lo-
calizada com toda a estrutura e o padrão 
ibis budget de qualidade. “Inicialmente 
esse projeto foi implantado no ibis budget 
Rio de Janeiro Centro, mas desejamos 

expandi-lo”, afirma. Um dos quartos 
será exclusivamente feminino e os outros 
dois serão mistos, sendo que todos eles 
contam com luz e tomada individuais, 
wifi e banheiros internos. A idade mí-
nima para hospedagem é de 18 anos.

Recentemente, o a unidade situa-
da na Avenida Paulista da rede ibis 
promoveu uma feira de troca de livros 
no lobby do empreendimento, atrain-
do não apenas os hóspedes mas todo 
apreciador da literatura. Organizado 
em parceria com a Fapcom – Faculdade 
Paulus de Tecnologia e Comunicação, 
a programação incluiu um sarau, 
com recital de poesia, música e leitu-
ra de textos, além de atividades para 
as crianças com leitura de estórias.

Confraria de 
cervejas especiais

Estar hospedado em um hotel pode 
oferecer diversas experiências, desde as 
mais simples – um banho quente e uma 
cama macia – até momentos de conheci-
mentos sensoriais que marcam a vida do 
cliente. A rede Slaviero Hotéis, com uni-
dades em seis estados brasileiros, vive a 
constante busca por diferenciais, criando 
programações para públicos específicos 
de eventos corporativos e sociais, lazer, 
negócios e cultural. “Para definir as ações, 

Max Campos (à 
frente) e Pedro Xavier, 

cofundadores da 
ferramenta ‘Hotel-

Quando.com’ 
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em primeiro lugar conhecemos melhor as 
características do público alvo, definindo 
e customizando produtos e serviços. E, 
para fidelizar nosso público, colocamos 
em prática os princípios de hospitalidade 
que norteiam nosso atendimento. A partir 
do momento em que oferecemos toda 
atenção e solucionamos as demandas de 
nossos clientes, a percepção de valor de 
qualidade e atendimento se sobressai, 
abrindo caminho para uma relação de 
lealdade deste cliente. Trata-se de uma 
estratégia de marca – pautada no mani-
festo da hospitalidade”, afirma Luciano 
Agostini, Gerente Geral do Slaviero Baía 
Norte Florianópolis, em Santa Catarina. 

Com isso, o hotel criou um calendário 
para eventos no seu restaurante, desta-
cando a Confraria de cervejas especiais 

de Santa Catarina, Festival de Sopas e 
Cremes, e outras experiências destina-
das ao marketing de relacionamento 
com agentes de turismo e viagens da 
rede.“Atuamos de forma permanente 
em contato com o nossos clientes, apoio 
corporativo, treinamos a equipe de linha 
de frente para aprender a ouvir o cliente, 
anotar suas necessidades. Consultamos 
nossos parceiros de tecnologia da in-
formação, fazemos benchmarking com 
outros segmentos de mercado, tais como 
cias. aéreas, e mantemos nossos inves-
timentos em modernização do produto 
para o conforto e agilidade, buscamos 
diferenciação através de temas basea-
dos em saúde, bem estar, gastronomia, 
cultura, lazer, dentre outros aspectos, 
muito procurados pelas pessoas hoje 

Um dos três quartos 
compartilhados do ibis 
Budget Rio de Janeiro 
Centro, com oito camas 
e diárias a menos 
de R$ 50
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em dia; e também trabalhar para eli-
minar procedimentos que permitam a 
redução do tempo de atendimento ao 
clientes, já que o tempo das pessoas se 
transformou em importante ativo.

Programa de 
vantagens solidário

O que é conforto para o hóspede? 
Esta palavra pode estar aliada a proteção, 
comodidade, tranquilidade e bem-estar. 
Em tempos de sustentabilidade, aliar este 
conceito com uma preocupação social 
traz ainda mais o cliente a uma atmosfera 
agradável ao ser humano. Com esta ideia 
em mente, a CHA – Cadeia de Hotéis 
Associados, rede de gestão hoteleira que 
tem como objetivo fortalecer a adminis-
tração de hotéis independentes e familia-
res, promove o Programa “Quanto vale 
o conforto?”, em parceria com o Check-
Out Solidário, da ASID Brasil – Ação 
Social para Igualdade das Diferenças.

A ação consiste na transferência da 
decisão de quanto valeu a hospedagem 
ao próprio hóspede, no momento do 
check-out. Ele vai decidir o valor a ser 
pago pelo pernoite em função da sua 
concepção de conforto. “É uma forma de 
valorizar o cliente. A ideia do presidente 
da rede, Geraldo Linzmeyer, é provocar 
uma mudança de comportamento no 
setor hoteleiro. A forma que o programa 
está sendo concebido é inédita e revo-
lucionária. Existem algumas iniciativas 
similares na Europa, em que o cliente, 
antes de se hospedar, negocia previa-
mente o valor com o hotel. No programa 

“Quanto vale o conforto?”, a novidade é 
que o hóspede decide o preço da diária 
no check-out, após avaliar o serviço”, 
explica Roseli Capudi, Diretora de 
Desenvolvimento e Marketing da rede.

O programa é valido para todos os 
estabelecimentos da CHA Hotéis, de 
domingo para segunda-feira (uma diária), 
no período de inverno, de 19 de junho 
a 22 de setembro. O cliente que chegar 
na recepção ou que fizer a reserva por 
e-mail ou telefone, deve informar uma 
palavra-chave e o meio de comunicação 
em que conheceu o programa. Para aces-
sar a palavra-chave, é necessário curtir 
a página da CHA Hotéis no Facebook, 
curtir e compartilhar a postagem sobre o 
tema e solicitá-la em mensagem privada. 

Parte do valor da hospedagem (5%) 
arrecadada no Programa “Quanto vale o 
conforto?” será revertida para o projeto 
Check-Out Solidário, da ASID Brasil. 
Trata-se de uma organização sem fins lu-
crativos que, desde 2010, trabalha com a 
missão de transformar a realidade da pes-
soa com deficiência no Brasil, desenvol-
vendo uma gestão qualificada para esco-
las e centros de atendimento filantrópicos 
para a pessoa com deficiência, atendendo 
de maneira gratuita estas instituições. 

Desde sua fundação, em 2010, a 
ASID já atendeu cerca de 70 institui-
ções e beneficiou mais de 12 mil pes-
soas, contando com mais de 1,5 mil 
voluntários. “O objetivo da parceria 
será melhorar a qualidade de vida da 
pessoa com deficiência (PcD). A insti-
tuição beneficiada será definida após o 

O hotel Slaviero 
Baía Norte 

Florianópolis (SC) 
criou um calendário 
para eventos no seu 

restaurante, tendo 
como atrativo a 
bebida típica do 

estado: a cerveja
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término do programa. A ideia é contem-
plar ações em Joinville (SC), onde fica a 
sede da CHA Hotéis”, informa Roseli.

 
Meses temáticos

A rede Bourbon  Hotéis & Resorts é 
mais uma empresa que aposta na diver-
sidade de públicos para potencializar sua 
receita. As unidades da marca investe, 
além de seu tradicional Wine & Tasting 
Dinner, um jantar de degustação de 
vinhos e pratos harmonizados, em ações 
e temática dos meses do ano, como por 
exemplo, a Temporada de Ouro, com 
festivais de música, cinema e esportes. As 
ações são definidas de acordo com o perfil 
do hotel, e principalmente, de cada clien-
te. “Para fidelizar, temos um grande case 
de sucesso nos resorts, o Clube Bourbon 
e a Turma da Mônica. Inédito no Brasil, 
estas ações foram criadas em parceria 
com a Mauricio de Sousa Ao Vivo – para 
estreitar o bom relacionamento dos resorts 
com o público infantil”, explica Jeferson 
Munhoz, Diretor de Vendas da rede.  

Crianças com idade entre três e 
doze anos, que residam no Brasil e na 
Argentina e que frequentemente este-
jam no Bourbon Atibaia e no Bourbon 
Cataratas podem participar do pro-
grama. Os hóspedes-mirins recebem 
acesso à seção do Clube no site da Rede, 
brinde de credenciamento, carteirinha 
oficial e presente de boas-vindas da 
Turma da Mônica. E, a cada retorno 
aos resorts, benefícios em presentes 
e serviços exclusivos.  “A Bourbon 
sempre oferece diferenciais para seus 
clientes, em todas as unidades. Os mais 

de 50 anos de experiência conferem 
aos hotéis um status de qualidade e 
credibilidade que já são uma forma 
de valor agregado. As promoções têm 
o papel de tornar essa hospedagem 
mais atrativa financeiramente, pois o 
padrão e a qualidade do serviço sem-
pre são garantidos” declara Munhoz.

Segundo ele, a hotelaria precisa 
se adequar à realidade econômica na 
qual está inserida. Em um momen-
to de instabilidade, é preciso usar 
da experiência adquirida ao longo 
dos anos para manter as ocupações 
em patamares interessantes e gerar 
receita para as unidades. “Os desafios 
são encarados como oportunidades. 
Temos um mercado em constante 
evolução e não podemos esperar as 
novidades chegarem. Nossa intenção 
é apresentá-las aos clientes e hóspe-
des, mantendo o vanguardismo da 
Rede Bourbon”, conclui o Diretor.  

O Pampulha Design 
Hotel, em BH, é um 
dos empreendimentos 
que contribui com 
ação social a partir do 
hóspede, que decide 
quanto pagar

Jeferson Munhoz – 
“Em um momento 
de instabilidade, é 
preciso usar da ex-
periência adquirida 
ao longo dos anos 
para gerar receita 
para as unidades”
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Grand Hyatt São Paulo 
promove segunda edição da Grand 
Table de la Collection 

O hotel Grand Hyatt São Paulo pro-
moveu em junho a segunda edição do 
Grand Table de la Collection, evento que 
reunirá grandes chefs da gastronomia 
internacional em jantares no restaurante 
Eau ao longo de 2016. Para essa edição, o 
chef convidado para liderar os jantares foi 
Philippe Hardy, membro da associação 
Les Table la Collection, que possui Alain 
Ducasse como Presidente de Honra. 
Para o evento, o chef se inspirou nos 
sabores da Normandia e em pescados. 

O jantar foi realizado em seis tempos 
com harmonização especial de vinhos. 
O chef Philippe Hardy, responsável pela 
cozinha do hotel “Le Mascaret”, locali-
zado na Blainville-sur-Mer, na França, 
assinou um menu exclusivo junto ao 
chef Thierry Buffeteau, que atua na rede 
Hyatt há mais de 20 anos e já trabalhou 
em restaurantes estrelados na Espanha, 
Emirados Árabes, Suíça e Oman. Juntos, 
elaboraram um menu de peixes e frutos 
do mar, com destaque para os produ-
tos frescos da pesca sustentável brasi-
leira e técnicas de cocção francesa. 

Alguns dos destaques do jantar foram: 
polvo de pote braseado; lagostim; nhoque 
de mandioquinha e alho preto; nage de 
lagostim na manteiga; infusão cremosa 
de cúrcuma e chips de presunto, entre 
outros. O objetivo é promover encontros 
gastronômicos entre chefs que prezam 
pela excelência em suas cozinhas e o uso 
de produtos sustentáveis, o que permite o 
intercâmbio cultural entre Brasil e França. 

Hotel Maksoud Plaza (SP) 
realiza Festival de Sopas

O restaurante 150 Maksoud, locali-
zado no Hotel Maksoud Plaza na capi-
tal paulista, realiza até 30 de julho um 
Festival de Sopas para todos os gostos. 
São 15 tipos de sopas diferentes, com 
várias origens. O Festival conta com o 
tradicional Minestrone e o Capelete in 
Brodo italianos, Caldo de Feijão e Caldo 
de Mandioca, o Creme de Aspargos 
com acento do sul da Europa e Ásia. 
Somado a isto, há também uma Sopa de 
Tomates com origem no sul da Espanha 
e Portugal, e ainda, da mesma região, o 
Caldo Verde, feito com couves frescas.  A 
tradicional Canja, criada na China, tam-
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Philippe Hardy, 
membro da as-

sociação Les Table 
La Collection

Canja a Brasileira do Maksoud Plaza
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bém tem seu lugar no Festival, mas com 
uma receita original da família Maksoud. 
Além da Sopa de Cebola, que é a mais tra-
dicional do hotel.As sopas são servidas to-
dos os dias e têm como acompanhamento 
uma variedade de pães feitos na padaria 
do hotel, seleção de queijos e frios, bacon 
frito em cubos, croutons e parmesão. 
Cada dia da semana, três sabores di-
ferentes compõem a mesa do Festival. 
Aos domingos, o serviço é a la carte. 
O Festival de Sopas do 150 Maksoud 
acontece de segunda a sábado, sempre 
funcionando das 19h00 à meia noite.

Restaurante do 
Ouro Minas Palace (MG) 
realiza palestras sobre vinhos

O Ouro Minas Palace Hotel, em Belo 
Horizonte (MG) foi sede de dois gran-
des eventos para os apreciadores de 
vinhos. Em parceria com o Wine Center, 
os encontros foram sediados no dia 16 
de junho e contam com especialistas 
renomados do universo do vinho.

Em uma oportunidade exclusiva, o 
hotel recebeu a mastercalass especial “Os 
Terroirs do Mundo”, apresentada por 
Raúl Pérez. Pérez foi recentemente eleito 
o melhor enólogo do mundo. O somme-
lier nº 1 do Brasil, Diego Arrebola, foi a 
outra estrela do dia na Masterclass “Aula 

Magna do Serviço de Vinho”. Durante 
sua exposição, o bicampeão nacional 
apresentou dicas sobre como manter 
uma adega, harmonização de vinhos e 
comidas, além de promover uma de-
gustação prática do serviço do vinho. 

Costa do Sauípe (BA) 
apresenta carta de vinhos 
com novos rótulos

Com rótulos do mundo inteiro, 
a Costa do Sauípe está apresentan-
do sua nova carta de vinhos. São di-
versas opções entre vinhos tintos e 
brancos, tanto nacionais, quanto im-
portados, além da presença de espu-
mantes e dos melhores champagnes.

Entre os tintos, há opções para todos 
os gostos, sendo uma variedade de uvas, 
desde as tradicionais e famosas, Cabernet 
Sauvignon e Pinot Noir, até a Merlot, a argen-
tina Malbec, que também se faz presente nos 
rótulos chilenos e a francesa Cabernet Franc.

Já os argentinos, encontra-se o VVV, 
Vicente Vargas Videla e entre os chilenos, 
o mais consumido no Brasil, o Casillero del 
Diablo. Na seção nacional, a dica fica para 
o Miolo Lote 43 da safra 2012, considera-
da uma das melhores dos últimos anos.

Como ocorre com os tintos, nos 
brancos, os títulos nacionais, argentinos, 
chilenos são a melhor pedida, além das 

Canja a Brasileira do Maksoud Plaza

O hotel recebeu 
a masterclass 

especial “Os Ter-
roirs do Mundo”, 
apresentada por 

Raúl Pérez
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ótimas bebidas espanholas e francesas. 
O indicado aqui é o Quinta do Seival 
Alvarinho, avaliado como melhor vinho 
brasileiro em 2015 na categoria “Vinhos 
Brancos Tranquilos”. As renomadas uvas 
brancas, Chardonnay e Sauvignon Blanc, 
tomam conta da maior parte dos rótulos. 

Na seção dos champagnes, estão os so-
fisticados e refinados Moet Chandon, Perrier 
Jouet, Veuve Clicquot e Dom Perignon, séries 
produzidas com as castas mais nobres de uvas 
originárias da região de Champagne, na França.

Restaurante do Etoile 
Jardins (SP) participa do 
Burger Fest com receitas inéditas

O Jorge Restaurante, situado no 
hotel Etoile Jardins, na capital paulis-
ta, participou da edição do SP Burger 
Fest 2016, maior festival de hambúr-
guer de São Paulo, que aconteceu de 

Restaurante do 
Sauípe Resorts 17 de junho a 1 de julho. Para o evento, 

o Jorge preparou três receitas de ham-
búrgueres especiais e exclusivos, para 
todos os gostos. Apesar de diferentes, 
as receitas seguem o conceito do res-
taurante e tem, em sua composição, a 
presença de produtos orgânicos, sempre 
pensando no bem-estar dos clientes. 

 Jorge Restaurante, situado no Etoile Jardins (SP)
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Renaissance São Paulo
Hotel renova menu 

O restaurante Terraço Jardins, loca-
lizado no Renaissance São Paulo Hotel, 
modificou seu cardápio. Baseado no 
conceito lifestyle da marca Renaissance, 
o menu apresenta a releitura de clássicos 
paulistas. Todos os pratos têm influências 
caiçara e caipira, utilizando ingredientes 
locais, frescos e de pequenos produto-
res do estado de São Paulo, preservan-
do o sabor original dos alimentos.

Entre os destaques do menu prin-
cipal alguns verdadeiros clássicos 
brasileiros como, por exemplo, Polvo 
vinagrete com broa de milho, Magret 
de pato com milho e jabuticaba e Carne 
seca acebolada com abóbora grelhada. 

As sobremesas fecham o menu 
com a nova versão do Romeu e Julieta, 
apresentado com sorvete de queijo 
com calda de goiaba e farofa doce, a 
Panacota cítrica com baunilha do ser- Um dos novos pratos inspirados no dia-a-dia dos paulistanos
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rado e cachaça e o famoso pingado 
transformou-se em Tartelete café com 
leite, sorvete de nata e espuma de leite.

Hotéis Mercure e Novotel 
criaram menu com sopas e cremes

Os hotéis Mercure e Novotel, perten-
centes ao grupo AccorHotels, apresenta-
ram até o dia 15 de julho, um menu com 
diversas sugestões de sopas e cremes 
para a estação do inverno. As iguarias pu-
deram ser degustadas em todos os hotéis 
da marca localizados na América do Sul.

Os cardápios contaram com três 
tipos de sopas e três de cremes, sen-
do quatro opções padrão em todos 
os hotéis e duas definidas por cada 
unidade, disponíveis todos os dias da 
semana durante o almoço e jantar.

As sopas padrão foram o caldo verde 
com linguiça defumada e sopa de bata-
ta doce com filet mignon. Já os cremes 
foram o de milho com ragu de frango e 
de couve flor com queijo gorgonzola.

Vitória Hotel Indaiatuba 
participou de festival gastronômico

O Vick Pizza Bar & Cozinha, res-
taurante do Vitória Hotel Convention 
Indaiatuba (SP), e pertencente a 
Rede Vitória Hotéis, participou 
da primeira edição do Festival 
Gastronômico Itinerante Sabores da 
Terra, evento que aconteceu entre 
os dias 20 de junho e 03 de julho.

Durante a realização do festival, o 
restaurante do hotel serviu um menu 
exclusivo assinado pelo Chef Ernando 

Creme de milho 
com ragu de 
frango, prato 
servido nos 
hotéis Mercure e 
Novotel
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Gonçalves Costa, onde as receitas 
utilizaram alimentos como palmi-
to pupunha, brotos, folhas precoces, 
gengibre e ervas aromáticas, tudo 
oriundo de produções regionais.

Os clientes puderam optar por pratos 
como Salada Caprese de brotos e fo-
lhas precoces, com figo confit e palmito 
pupunha desfiado ou a torre de berinjela 
gratinada com tomates frescos no pes-
to de manjericão e muçarela de búfala 
como opção de entrada. Já como pratos 
principais, os clientes escolheram entre o 
mignon alto e grelhado ao ponto, servido 
com redução de vinho tinto, purês de 
batata-doce e um toque suave de gengi-
bre e o salmão assado, servido na redu-
ção de balsâmico em berço de mil folhas e 
legumes frescos cozidos no vapor. As su-
gestões de sobremesa fora a Cheesecake 
com calda de Morango ou a Ganache de 
Chocolate com cerejas marrasquino.

Hotel Golden Tulip Conti-
nental (RJ) 
lança novo cardápio 

Situado no hotel Golden Tulip 
Continental, no bairro carioca do Leme, 
o Restaurante Poty está lançando novos 
pratos para o almoço e jantar. O restau-
rante aposta em um menu com paladar 
original da culinária contemporânea e 
brasileira. O destaque do novo cardápio 
é o Picadinho Carioca, que é o  picadinho 
de mignon, arroz branco, feijão, farofa 
de mandioca, banana frita e ovo pochê. 
Para os que gostam dos pratos lights, a 
casa prepara a Salada Quinoa Tropical, 
que contém quinoa, abobrinha, berinjela, 
cenoura, tomate e frango grelhado, além 
do salmão com molho de maracujá com 
acompanhamento a escolha do cliente.

O menu é servido no almoço, das 12h 
às 15h, e no jantar, das 19h às 22h30. No 

Salmão assado 
servido na redução 
de balsâmico em 
berço de mil folhas 
e legumes frescos 
cozidos no vapor
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horário do happy hour, das 16h às 20h. 
Hóspedes e clientes podem aproveitar 
a promoção de dose dupla de caipiri-
nhas especiais.  Alguns pratos ainda 
são servidos 24h no room service.

Restaurante Convento
tem nova assinatura

O Restaurante do Convento, do 
hotel Pestana Convento do Carmo, 
localizado em Salvador (BA), está apre-
sentando a chef Tereza Paim como a 
nova profissional responsável pela 
gastronomia do estabelecimento.

O recém-inaugurado hotel agora tem 
o cardápio totalmente renovado, con-
tando com a culinária brasileira como 
carro-chefe do menu. “Como o lugar é 
turístico, estamos elaborando um menu 
que represente o Brasil, com o pirarucu 

A chef de cozinha 
Tereza Paim será 
anovo menu do 
restaurante

da Amazônia, a picanha do Sul, o tutu 
de Minas etc”, conta Tereza Paim.

Belo Horizonte Othon Palace 
(MG) realizou Festival de Fondue

O restaurante Varandão, pertencente 
ao hotel Belo Horizonte Palace, situa-
do na capital mineira, promoveu nos 
finais de semana dos dias 08 a 09 de 
junho e de 15 a 16 de julho, o Festival 
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de Foundues. Os hóspedes e clientes 
degustaram opções elaboradas pelo chef 
Manoel Pereira. Dentre as sugestões do 
chef, estiveram: fondues preparados 
com queijos especiais, acompanhados de 
carnes, pães, grissines, batatas noisettes 
e coradas, tomates cereja e goiabada. Os 
molhos servidos foram aioli, chimichur-
ri e chutney de manga com gengibre.

Para a sobremesa, o chef preparou o 
tradicional fondue de chocolate, servido 
com frutas como morango, uva, banana e 
abacaxi, além de marshmallows e wafers.

Restaurante do Nomaa Ho-
tel (PR) tem novo cardápio de almoço

O Nomade, restaurante especializado 
em gastronomia internacional contem-
porânea localizado no Nomaa Hotel, em 
Curitiba (PR) está com um novo menu de 
almoço. O novo cardápio, servido todos 
os dias da semana, é assinado pelo Chef 
Lênin Palhano e composto de couvert, 
entrada, prato principal e sobremesa.  

Entre os pratos disponíveis para a 
entrada, o local oferece feijoada de ovo 
caipira e o steak tartare com batatas 
rústicas; como opções de prato principal 
são servidos arroz cremoso com baca-
lhau e espinafre, ovo caipira e crispy 

de mandioquinha; escalope de mignon 
grelhado com legumes orgânicos; ravióli 
de cordeiro em manteiga noisette e sálvia 
com espuma de grana padano, entre 
outras. Para sobremesa, as sugestões são 
brownie de chocolate com sorvete de 
leite, rabanada com calda de doce de leite 
e frutas da estação. Além destas opções, o 
restaurante dispõe de um cardápio varia-
do de bebidas, que traz desde água, sucos 
e refrigerantes a bebidas selecionadas. 
A carta de mais de 60 vinhos oferecida 
no Nomade harmoniza com a gastro-
nomia contemporânea do chef Lênin. 

Costa Brasilis Resort (BA) 
recebeu 1º Curso de Culinária 
Ayurveda e Viva  

O Costa Brasilis Resort, empreendi-
mento localizado em Santa Cruz Cabrália 
(BA), sediou a primeira edição do Curso 
de Culinária Ayurveda e Viva, evento foi 
ministrado pelos especialistas em medi-
cina ayurveda, Julia Correia e Dr. Alfio 
Sampieri, entre os dias 8 e 13 de julho.

O fondue de 
chocolate foi uma 
das opções mais 
apreciadas pelos 

clientes

Sorbet de coco e cardamomo com cobertura cro-
cante de figos, óleo de coco e nibs de cacau cru

Prato feijoadinha de entrada
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Sorocaba
entra em operação

Com a inauguração deste empreendimento o Grupo Nacio-
nal Inn passa a ter 51 hotéis e presente em sete estados e 

23 cidades, com quase 6 mil unidades habitacionais. 

34
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A moderna edifi cação 
foi erguida as margens 
da rodovia do principal 

acesso a cidade de 
Sorocaba
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A moderna edifi cação 
foi erguida as margens 
da rodovia do principal 

acesso a cidade de 
Sorocaba

Sorocaba
O Grupo hoteleiro mineiro, 

Nacional Inn, que opera 
as bandeiras Nacional Inn, 

Dan Inn e Golden Park, inaugurou no 
último dia 26 de junho mais uma uni-
dade e Sorocaba, distante 90 quilô-
metros rumo Oeste de São Paulo, foi 
a cidade escolhida. A Nacional Inn 
já conta com dois hotéis em Sorocaba 
com a bandeira Dan Inn (125 apar-
tamentos) e Nacional Inn (143 apar-
tamentos). Com a inauguração deste 

empreendimento de 146 apartamen-
tos, consolida ainda sua presença no 
Brasil com 51 hotéis próprios, pre-
sente em sete estados e 23 cidades, 
com quase 6 mil unidades habita-
cionais. A localização deste empre-
endimento é bem privilegiada, pois 
fica bem na entrada de Sorocaba, na 
Rodovia Senador José Ermínio de 
Moraes (Castelinho), Km 2,6 A, na 
área industrial. Fica a apenas 10 mi-
nutos do centro e permite aos hóspe-
des, fácil acesso a vários pontos da 

35



36

Implantação

cidade. Está a 69 km do Aeroporto 
de Viracopos, 10 km da Rodoviária 
e a 9 km do Shopping Cianê. 

A moderna edificação conta 
com 145 apartamentos na categoria 
superior e uma suíte presidencial 
na categoria luxo, ambos com ar-
condicionado, TV a cabo de última 
geração da marca Samsung, com 
uma variada opção de canais a cabo, 
frigobar, bancada de trabalho com 
internet wi fi de alta velocidade 
gratuita, telefone, fechadura eletrô-
nica e os cofres são da marca Saga 
Systems. Os banheiros são equipados 
com espelho de aumento, secador 
de cabelos e amenities de alto pa-
drão de qualidade da marca Harus. 
Existem apartamentos conjugados, 
ideal para grupos ou famílias maio-
res, assim como apartamentos para 
atender com todo conforto, porta-
dores de necessidades especiais. 

36

No lobby já se percebe 
a preocupação com o 
conforto dos hóspedes

Conforto e 
comodidade

A noite de sono tranquila e o des-
canso dos hóspedes nos apartamen-
tos é garantida pelos colchões e ca-
mas box da linha hoteleira da Éden 
colchões. Os colchões são confeccio-
nados com produtos de alta qualida-
de e conforto extrafirme, oferecendo 
ao produto a durabilidade necessária 
e proporcionando aos hóspedes o 
conforto desejado para a perfeita 
restauração de uma boa noite de 
sono.As cortinas dos apartamentos 
são em tecido do tipo black out que 
controla a iluminação dos ambien-
tes de acordo com à necessidade e 
aumenta a sensação de conforto ao 
hóspede ao dormir ou descansar.

O APP Hotel foi o software de 
gestão escolhido para gerenciar este 
empreendimento, assim como ocorre 
em todos os empreendimentos da 
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rede Nacional Inn. A APP Sistemas 
conseguiu desenvolver uma solução 
diferenciada dos demais softwares 
que existem no mercado, com um 
produto que se adequa às neces-
sidades de cada empreendimento 
e que conta com todos os recursos 
necessários para a gestão do negócio. 
Além da confiabilidade e seguran-
ça, outro ponto forte do sistema é 
a parte financeira, importantíssima 
para apresentar os resultados de 
uma forma clara e de simples visu-
alização para a diretoria do grupo.

Para Daniel Santos, Diretor da 
Nacional Inn este empreendimento 
terá a função de posicionar os outros 
dois existentes em Sorocaba de maneira 
ainda mais competitiva no mercado. 
Mesmo estando ao lado do Nacional 
Inn, o Golden Park não estarão concor-
rendo entre sí, pois são produtos dife-
rentes. “Nossa expectativa em relação 

a este empreendimento é muito boa, 
pois possui uma boa infraestrutura, 
está localizado de forma privilegiada, 
próximo a grandes empresas e com 

Até mesmo nos aparta-
mentos foi implantado 

granito para aumentar o 
conforto dos hóspedes
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um amplo centro de eventos. Com isto, 
vamos trabalhar bastante a captação de 
eventos, conciliando com o público de 
lazer em razão dos atrativos que temos. 
A tarifa de abertura será de R$ 190,00, 
incluso um farto café da manhã, esta-
cionamento e internet gratuita e nossa 
expectativa é que este empreendimento 
tenha uma taxa de ocupação acumulada 
ano de no mínimo 60%”, avalia Santos.

Foco para eventos
O Golden Park passa a ter a maior 

estrutura para eventos da rede hotelei-
ra de Sorocaba. O Centro Nacional Inn 
de Convenções tem capacidade para 
1000 pessoas, sendo uma sala para 180 
pessoas e outra para 100 pessoas. A 
área de lazer tem balneário com pis-
cina aquecida, sauna e fitness Center. 
O Golden Park tem ainda restaurante 
e serviço de lavanderia. É um hotel 
100% não fumante e Pet Friendly e 
oferece como cortesia aos seus hóspe-
des, café da manhã, estacionamento 
e internet wi fi de alta velocidade.

Na área gastronômica, o Golden 
Park Sorocaba oferece diariamente 
um completo café da manhã de cor-
tesia aos seus hóspedes com mais de 
40 produtos entre eles estão: bebidas 
quentes, sucos, pães variados, bo-
los, frutas, ovos mexidos, iogurtes, 
cereais, geleias, embutidos, queijo 
fresco e doces. O local também ser-

Daniel Santos: “Estamos com uma perspectiva bem otimista 
em relação a performance deste empreendimento”

O centro de eventos do Golden Park Sorocaba tem capacidade 
para receber confortavelmente até 1000 pessoas
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ve refeições nos sistemas à la carte 
ou buffet, de acordo com a ocupação 
do hotel, assim como room service.

Chama atenção no alto padrão de 
acabamento, pois granito está presente 
nas áreas comuns e até mesmo dentro 
dos apartamentos. A Marmoraria Sul de 
Minas teve uma importante participação 
na implantação deste hotel, pois forneceu 
mais de 5 mil m2 de uma variada linha 
de granitos, conferindo muita beleza, 
sofisticação, luxo, conforto e durabilida-
de. No balcão da recepção e no american 
bar foi utilizado o granito Delicatus Gold 
(Granito brasileiro exótico já consagra-
do no mundo inteiro) com detalhes em 
Mármore Grego Branco Sivec. Já no piso 
da recepção, restaurante e escadarias que 
dão acesso ao centro de convenção foi 
utilizado o Granito New Venetian Ice. 
Nos corredores com acesso aos quar-
tos e escadarias foi utilizado o Granito 
Samoa para dar leveza e nos banheiros 
foi utilizado o Granito Branco Dallas 
para dar sofisticação, conforto e luxo.  O balneário coberto é uma das opções de lazer dos hóspedes

O restaurante é bem montado e possui muita luz natural

ImplantaçãoImplantação
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Ribeirão Preto 
entra em operação
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A fachada é uma 
referência na 

paisagem local
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Este é o segundo 
empreendimento desta ban-
deira no Brasil operado pela 
Nobile Hotéis, marcando a 
expansão do grupo no Inte-
rior Paulista

Dando prosseguimento ao seu 
plano de expansão que prevê 
mais 13 unidades em diversas 

regiões do Brasil nos próximos anos, a 
Nobile Hotéis passou a administrar no últi-
mo dia 09 de Junho mais uma unidade com 
a bandeira TRYP By Wyndham. A cidade 
escolhida foi Ribeirão Preto, localizada no 
interior paulista e uma das economias mais 
pujantes do Estado. A imponente edificação 
de 15 andares idealizada por Ricardo Julião 
& Arquitetos Associados levou em conside-
ração a filosofia do “count on me” – do sor-
riso no rosto e excelência no atendimento. 

Com investimentos na ordem de R$ 
91 milhões, o hotel atende ao público 
que viaja a negócios, eventos e turismo 
de lazer. “Estamos muito satisfeitos com 
a nossa entrada em um mercado tão 
importante e com um produto inovador 
para a região. Além disso, geramos 120 
empregos diretos e mais de 600 empregos 
indiretos contribuindo para o desenvol-
vimento da área de serviços de Ribeirão 
Preto. O projeto hoteleiro foi pensado e 
projetado para que a experiência do hós-
pede seja diferente do habitual. As cores, 
decoração e tendências gastronômicas, 
são padrões que a marca TRYP assina 
globalmente”, menciona Hiram Della 
Croce, responsável pela Gerência Geral 
do TRYP by Wyndham Ribeirão Preto. 

O padrão de qualidade e a durabilida-
de dos móveis da Eros Concept está pre-
sente neste empreendimento e isto inclui: 
estofados, poltronas, cadeiras, banquetas, 
mesas, cadeiras salas reuniões, moveis 
outdoor (espreguiçadeiras, mesinhas, 
sofás, poltronas, ombrelones, cadeira e 
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O aconchegante 
lobby é a primeira 

mostra da excelência no 
atendimento do hotel 
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mesas de jantar). Nos apartamentos estão 
sofás-camas, cadeiras de trabalho e puffs. 
Muitas peças foram produzidas exclu-
sivamente para esse empreendimento.

Ele conta com 256 apartamentos 
amplos e modernos nas categorias: 
Luxo (25 m2), TRYP Fitness (32m2) que 
disponibiliza uma bicicleta ergométrica 
Olimpikus, Suíte Premium (32m2) e com 
destaque para o “Apartamento Family”, 
configurado com uma cama king size e 
uma beliche para atender famílias de até 
quatro pessoas e Suite Royal, conta ainda 
com 13 apartamentos adaptados para 
pessoas com necessidades especiais.

Conforto e comodidade
Os apartamentos possuem piso 

laminado em madeira, e camas king 
size da marca Flex do Brasil. O modelo 
dos colchões é da Simmons Hospitality, 
empresa que disponibiliza um dos me-

lhores sistemas de molas do mercado, 
intitulado de LFK 2.2, cujas caracterís-
ticas técnicas são de: 214 molas por m² 
e 74% mais firme que o molejo Bonnell. 
Cada colchão conta com 32 cm de al-
tura, e o tecido tem tratamento retar-
dante de chama, e etiquetas de rodízio 
que facilitam a operação do hotel.

Já o frigobar é da marca Brastemp, e 
a TV de Led de 40 polegadas da mar-
ca Samsung acessa variados canais a 
cabo. Nos apartamentos há também 
uma mesa de trabalho com conexão 
wi-fi ilimitada, guarda-roupa, malei-
ro e toda a marcenaria assinada pela 
SCA. Além disso, o apartamento possui 
ar condicionado central com contro-
le digital Samsung, cofre e fechadura 
eletrônica Saga Systems. Nos banheiros 
com bancada em granito e armário, 
encontram-se secadores de cabelo da 
Panther, amenities de alto padrão e 

Os apartamentos pos-
suem uma decoração 
em tons pastéis para 

aumentar ainda mais a 
sensação de conforto 

dos hóspedes



44

Implantação

qualidade da Harus, enxoval de ba-
nho Döhler e acessórios da Crismoe.

Refi nados paladares
A Gastronomia promete surpreender 

os mais refinados paladares. O Restaurante 
Santo Emiliano apresenta gastronomia 
mediterrânea, aberto ao público com o 
compromisso de impressionar os clientes 
com técnicas de Nouvelle Cuisine, sob o 
comando do Chef Executivo Carlos Lopes. 
Para momentos de descontração o hotel 
dispõe de um Gastrobar e um Jazz Bar 
que oferece atrações musicais, uma carta 
conceito de vinhos e cervejas artesanais 
que podem ser acompanhados de tapas e 
queijos, e uma repleta salumeria artesanal, 
em um local requintado e aconchegante. 

A área de eventos traz ambientes mo-
dernos e funcionais para receber eventos 

O Restaurante Santo 
Emiliano apresenta gas-
tronomia mediterrânea

de todos os portes. O salão principal de 
divisórias moduláveis da marca Hufcor, 
pode ser dividido em três salas, com capaci-
dade total para atender até 300 pessoas 
em auditório, e mais três salas de reuniões 
exclusivas e privativas para pequenas 
reuniões. Além disso, serviços de qualidade 
e excelência são oferecidos a seminários, 
banquetes, coquetéis e eventos sociais como 
casamentos e confraternizações. Quem 
forneceu todo o mobiliário foi a Tomberlim.

Para momentos de lazer os hóspedes 
podem relaxar na cobertura do hotel, com 
ampla infraestrutura com piscina, fit-
ness center com equipamentos de última 
geração da marca Olimpikus, fornecidos 
pela empresa FIT 4. Somado a isto está 
um moderno spa, bar da piscina que serve 
lanches rápidos , cardápios de drinks e 
bebidas refrescantes de onde é possível 
vislumbrar uma bela vista da cidade.   
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Sustentabilidade 
na hotelaria

BSK/FREEIMAGES.COM 

No mês de junho, o mundo in-
teiro celebrou o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, data 

importante para relembrar dos cuidados 
necessários que a sociedade deve ter com 
o planeta terra em meio a tanto desen-
volvimento. Reforçando sua responsa-
bilidade com o meio ambiente, muitos 
empreendimentos hoteleiros buscam 
através de seus serviços, estarem cada 
vez mais em dia com a sustentabilida-
de, utilizando produtos ecologicamente 
corretos e apostando em medidas que 
visam redução dos impactos ambientais.

São medidas importantes não somente 
para o meio ambiente, como também para 
o próprio hoteleiro, pois podem ser utili-
zadas como forte estratégia de marketing 
e conquistar cada vez um número maior 
de hóspedes. Na era do político/ecologi-
camente correto, quem não entrar nessa 
onda, está fadado a baixos resultados em 
seus negócios e a hóspedes insatisfeitos.

A recente pesquisa “Futuro da 
Hotelaria”, realizada pela empresa 
Mapie, revelou que 75% dos hóspedes da 

nova geração consideram a estrutura 
ambientalmente sustentável como 

um item que faz a diferença no 
hotel. Por conta disso, muitos 
hotéis têm se preocupado em 
minimizar os impactos ambien-
tais causados por sua operação, 
visando o meio ambiente e 

também a saúde financeira de 
seu negócio, pois apostar em 

práticas sustentáveis acaba sendo 
um investimento a longo prazo.

Hotéis que apostam em ações e produtos sustentáveis 
garantem economia e boa impressão com os hóspedes

A sustentabilidade 
pode ser um forte 
alicerce de marketing 

para os 
hotéis

Cada gota importa
O Sofitel Guarujá Jequitimar, em-

preendimento localizado no Guarujá, 
no litoral Sul de São Paulo, tem in-
vestido constantemente em práticas 
ecologicamente corretas, e recente-
mente implantou o projeto “emissão 
zero”, que reaproveita toda água da 
chuva para ser utilizada no resort.

O empreendimento, que é membro 
do Green Building Council Brasil, en-
tidade que fomenta a construção sus-
tentável, implantou o projeto há pouco 
menos de um ano, que conta com duas 
estações de tratamento que captam a 
água pluvial e a tratam de maneira que 
possa ser reutilizada em vasos sanitários, 
jardins, lavagens externas e aquários. 

O iodo gerado pelo processo rece-
be tratamento de desidratação por um 
período de seis meses e o produto seco 
é reutilizado em jardins e agregado em 
obras na manutenção. Em 12 meses, a 
serem completados em junho, o resort 
terá evitado a liberação de 40 milhões 
de litros de efluentes no meio ambien-
te. Com base nesta iniciativa, o Sofitel 
Guarujá Jequitimar é o primeiro hotel 
brasileiro a buscar certificação interna-
cional sobre emissão zero de efluentes.

Além disso, o empreendimento possui 
um programa de reciclagem que abran-
ge todo lixo produzido no hotel - exceto 
orgânico -, ou seja, 380 quilos de lixo 
por dia. A cada dois dias o montante, 
devidamente separado, é encaminhado 
para uma empresa local de reciclagem. 
São 12 toneladas mensais de lixo reapro-
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veitadas. O Sofitel Guarujá Jequitimar 
também participa do Plant for the Planet, 
programa criado pelo grupo Accor 
Hospitality juntamente com a ONU, que 
propõe que uma árvore seja plantada 
a cada quatro toalhas reutilizadas nos 
apartamentos dos hotéis. A economia 
da lavagem das toalhas é revertida em 
fundos para ONGs plantarem em áreas de 
reflorestamento nas margens do rio São 
Francisco. Até agora já foram preenchidos 
1.000 m² de área com árvores plantadas.

Princípios sustentáveis
A Accor Hotels possui um programa 

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

A rede hoteleira Mabu Hotéis & 
Resorts tem investido nos últimos anos 
em medidas socioambientais que visam 
a preservação do meio ambiente. Um 
dos exemplos do compromisso da rede 

com esse tema, é o Mabu Thermas Grand 
Resort, localizado em Foz do Iguaçu 
(PR), empreendimento que conquistou 
em 2012 uma certificação em susten-
tabilidade conforme a NBR 15401 da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. A fim de garantir a recertifica-
ção e o selo de sustentabilidade da NBR, 
o resort passou por novas auditorias, 
realizadas em 2013, 2014 e em 2015, con-
quistando assim uma nova certificação, 
que avaliou as áreas ambiental, econômi-
ca e sociocultural do empreendimento.

Entre os principais resultados obtidos 
pelo resort com a Política de Gestão de 
Sustentabilidade estão a reciclagem de 
15% de resíduos gerados, com mensura-
ção do desperdício dos alimentos produ-
zidos; implantação do programa de reuso 
das toalhas e roupas de cama, com treina-
mento para uso racional dos recursos pe-
los colaboradores; aquisição e instalação 
de coletores identificados e eliminação 
de copos plásticos no refeitório, conscien-
tizando os colaboradores; redução dos 
riscos de contaminação e epidemias por 
dengue, implantando a caminhada pela 
propriedade ao menos uma vez por se-
mana para eliminação de possíveis focos.

Em 2014, o resort aderiu ao Programa 
de Eficiência Energética da Copel 
Distribuição S.A., aprovado pela ANEEL 
– Agência Nacional de Energia Elétrica. 
A adesão foi realizada com a intenção de 
garantir ainda mais conformidade com 
as questões sustentáveis e minimizar os 
impactos resultantes de suas atividades 
econômicas. Essa iniciativa resultou na 
troca de lâmpadas comuns por lâmpadas 

O Sofi tel Guarujá 
Jequitimar é o primeiro 

hotel brasileiro a bus-
car certifi cação interna-

cional sobre emissão 
zero de efl uentes
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de LED, assim como a substituição dos 
equipamentos de refrigeração do resort 
visando consumo menos de energia. 

Usina solar
Com a missão de integrar as pessoas e 

o meio ambiente de forma diversificada e 
transformadora, o SP Aventura Ecolodge 
dá exemplo quando o assunto é práticas 
sustentáveis. No empreendimento, situ-
ado na cidade de Ibiúna (SP), a sustenta-
bilidade nasceu antes mesmo do hotel ser 
construído, através de estudos geológicos 
que auxiliaram na execução do projeto.

Um dos principais itens de destaque 
deste hotel é a potente usina de energia 
solar construída em sua área. O empre-
endimento possui 168 painéis fotovol-
taicos que geram em média 5.000 km/
hora/mês, fonte de energia capaz de 
atender toda a demanda do hotel, além 
de fazer a compensação de carbono, 
na média de 30 toneladas por ano. Nos 
telhados dos chalés também existem 
painéis solares, capazes de energizar 
todo o apartamento, assim como aque-
cer a água para uma relaxante ducha.

Toda a construção dos chalés é seca, 
realizada em woodframe, sendo uma 
construção limpa, que não utiliza água, 
tijolo ou cimento. As UH’s foram viabili-
zadas em palafitas, de maneira que o solo 
seja menos agredido. O hotel também re-
aliza total separação do esgoto entre água 
cinza e preta que vira uma solução por-
que traz em si material orgânico e água.

Toda água que passa pelos telhados 
dos chalés passa por um filtro e chega às 

cisternas, além disso, água do chuveiro e 
da pia de cada chalé é aquecida por pla-
cas solares. O sistema de calefação tam-
bém é feito a partir dessa água aquecida 
pelas placas. O excedente da água ainda 
compõe um lago inserido no paisagismo.

Soluções sustentáveis
Em meio a tantos produtos disponí-

veis no mercado, muitos hoteleiros tem 
o desafio de selecionar o que melhor se 
enquadra a atividade de seu negócio, 
sempre visando preço competitivo e 
investimento a longo prazo. Muitos ges-
tores de compra dos hotéis se preocupam 
com a questão do meio ambiente e dos 
benefícios sustentáveis e financeiros em 
apostar em soluções como essa. Porém, 
grande parte desses indivíduos somente 
se preocupam com o fator preço, e muitas 
vezes acabam adquirindo produtos que 
trarão problemas ao empreendimento.

Cabides ecológicos
Estima-se que 80% dos cabides 

utilizados no Brasil são feitos de plás-
tico ou arame, que, ao fim de sua vida 
útil são descartados e muitas vezes não 
reciclados. Por conta disso, a polui-
ção do meio ambiente só é ampliada, 
pois esse tipo de material pode levar 
até 450 anos para se decompor.

Agora, pense em reduzir esse perí-
odo de 450 anos para dois meses e sem 
agredir a natureza. Seria excelente para 
o meio ambiente, não é mesmo? Saiba 
que isso é possível graças ao cabide 
ecológico produzido em papel cartão 

O investimento em ações 
de sustentabilidade 
proporcionou à rede 
Mabu Hotéis & Resorts 
reconhecimento e alto 
índice de aprovação por 
seus clientes, mercado e 
entidades do setor
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cinza, produto fabricado com matéria 
prima selecionada e 100% reciclada.

O Cabide ecológico da marca Stratis, 
fabricado pela indústria de papelão 
Hörlle, tem como diferencial a possibili-
dade de personalização. Todos os papéis 
produzidos pela Indústria de Papelão 
Hörlle possuem certificação FSC - Forest 
Stewardship Council, um sistema de 
certificação florestal internacionalmen-
te reconhecido que identifica produtos 
originados do bom manejo florestal. 

Os itens podem ser encontrados 
em diversos modelos: para calças, 
ternos, saias, jaquetas, casacos, vesti-
dos, biquínis e lingeries, moda praia, 
lenços e echarpres. Os modelos mais 
vendidos já possuem certificação do 
Inmetro e suportam até 2,5 kg de peso.

De acordo com a fabricante, uma 
lavanderia de pequeno/médio porte 
gasta em média de 1.000 a 1.500 ca-
bides por mês, sempre nos modelos 

Os painéis solares dos 
chalés do SP Aventura 

Ecolodge, em Ibiúna (SP), 
garantem energia para 

todo conforto 
do hóspede

confeccionados por arame e plástico, 
que não são ecologicamente corre-
tos e não possuem apelo visual. 

Com os cabides Stratis, o gestor 
poderá personalizar as peças com sua 
logomarca ou arte gráfica atraente, de 
maneira que sua marca e imagem fique 
frisada na mente do hóspede, marcan-
do o compromisso do hotel com o meio 
ambiente. Além de serem uma boa 
ferramenta de marketing, os hotéis têm a 
possibilidade de oferecer os cabides como 
itens colecionáveis para os hóspedes.

Gestão de lixo orgânico
Pensando em auxiliar a empresa 

no momento de adequação a Lei dos 
Resíduos Sólidos, a qual institui que o ge-
rador de grande volume de lixo orgânico 
é responsável pela separação e destinação 
deste lixo, a empresa Topema desenvol-
veu processadora de Lixo Orgânico.

O equipamento permite que o ho-
teleiro realize de maneira inteligente 
a gestão dos resíduos orgânicos. As 
Linhas ECO podem processar de 30 a 
700 kg dia, sem uso de produtos quími-
cos, reduzindo em até 80% o volume no 
aspecto sólido ou transformar 100% em 
resultado líquido, ambos reutilizáveis. 

Embalagens sustentáveis
Muitas empresas têm buscado al-

ternativas para minimizar os impactos 
ambientais causados por sua operação. 
Uma delas é a Realgem’s Amenities, 
empresa fabricante de cosméticos para 
a hotelaria, que lançou recentemente a 
nova linha de acessórios chamada “Stone 
Over Stone”, com embalagens confec-

Os cabides da marca 
Stratis podem ser 
personalizados com 
a logomarca do hotel 
e são ecologicamente 
corretos
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cionadas em papel de pedra, dispen-
sando o uso de petróleo, derrubada de 
árvores e evita o desperdício de água.

A tinta de soja, diferente do petróleo, é 
um recurso renovável e está entre os produ-
tos mais exportados pelo Brasil. Além dis-
so, para o processo de reciclagem, a tinta é 
removida com mais facilidade e emite me-
nos Compostos Orgânicos Voláteis do que 
as tintas feitas com petróleo. Além disso, a 
impressão das embalagens com essa tinta 
traz cores mais vivas, já que o óleo de soja 
é naturalmente mais claro que o petróleo.

Segundo a Realgem’s, o papel de pedra 
utilizado para embalar seus acessórios 
(algodão, pente, touca de banho, lenços, 
kit dental, kit beleza, etc) é impermeável. 
Sua degradação acontece a partir da luz 
do sol, por meio de um processo chamado 
fotólise que pode durar entre 14 e 18 meses.

Painéis solares
A energia é um dos principais custos que 

os empreendimentos hoteleiros possuem. 
Muitas vezes a conta de luz vem a frente da 
folha de pagamento de funcionários quan-
do falamos em custo. A preocupação em 
manter as luzes apagadas e o ar condicionado 
desligado quando não necessários é tarefa 
diária realizada pelos hotéis. O que muitos 
hoteleiros ainda não enxergaram é que essa 
preocupação pode ser eliminada com o inves-
timento em energia solar fotovoltaica, a qual 

transforma a luz do sol em energia elétrica 
através do uso de painéis solares fotovoltai-
cos, inversores, baterias e controladores. 

Atualmente o custo para investi-
mento nessas tecnologias é alto, mas 
o resultado a longo prazo acaba sen-
do vantajoso para o empreendimento 
hoteleiro, pois, apostar em painéis 
solares traz, além de economia na conta 
de energia, valorização da edificação.

De acordo com a empresa PEDH 
Energia, os principais tipos de siste-
mas de energia fotovoltaica existentes 
atualmente são o On Grid, conectado à 
rede de energia; e o Off Grid, o qual é 
autônomo, indicado para empreendi-
mentos que não querem mais depender 
da energia gerada pelas concessionárias.

Após a implantação desse sistema, 
o gestor consegue reduzir sua conta de 
energia elétrica em até 95% através de um 
sistema de baixa manutenção e com vida 
útil superior a 25 anos. De acordo com a 
empresa, o investimento realizado nessa 
fonte de geração de energia é ressarcido 
em uma média de cinco anos, garantindo 
após esse período total autonomia para o 
empreendimento hoteleiro, que se vê livre 
dos novos e abusivos aumentos na conta

.
Materiais biodegradáveis

A Harus Soluções em Hospitalidade é 
uma empresa que possui uma preocupa-

A processadora de Lixo 
Orgânico da Topema tem 
capacidade para proces-
sar de 30 a 700 kg de 
lixo por dia, sem utilizar 
produtos químicos

A Realgem’s Amenities 
conta com uma linha de 

produtos com embala-
gem a base de papel de 

pedra e tinta de soja
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ção muito grande em relação à sustenta-
bilidade e as ações que desenvolve estão 
ligadas diretamente aos seus consumido-
res. Isto inclui, desde a produção de seus 
produtos até as embalagens oferecidas, 
feitas com materiais biodegradáveis e 
matérias primas vegetais, como as utili-
zadas nos shampoos. “Estamos sempre 
ampliando nossa linha de produtos com 
lançamentos exclusivos, embalagens, 
buscando materiais de fontes renová-
veis, recicláveis e também produtos 
mais saudáveis. Possuímos um centro de 
desenvolvimento e qualidade que esta 
sempre em busca constantemente de 
novidades e soluções para que possamos 
estar sempre a frente com relação ao que 
se diz preservação e conservação da natu-
reza”, revela Luiz Roberto Magrin Filho.

Segundo ele, as bisnagas de produtos 
da possuem plástico oxibiodegradável.  
O produto desintegra rapidamente no 
meio ambiente, graças à ação de micro 
organismos e agentes naturais. “As tintas 

utilizadas na rotulagem e embalagem de 
nossos produtos também são a base de 
água e estamos passando todos os frascos 
de nossos produtos para pet. Com isto 
eliminamos a utilização do PVC que é 
bem nocivo ao meio ambiente em razão 
de levar até 600 anos para se desinte-
grar no meio ambiente”, conclui.  

 Linha Bem Estar - Harus
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Modernização

Prodigy hotel Berrini 
conclui ampla modernização

A GJP Hotels & Resorts acaba de con-
cluir a ampla modernização no Prodigy 
Grand Hotel & Suítes Berrini, localizado 
em São Paulo (SP). Houve uma reformu-
lação total dos apartamentos, lobby re-
decorado, além de um novíssimo restau-
rante indiano, o Tulsi Indian Cuisine, que 
trouxe ainda mais variedade às opções 
gastronômicas do hotel. “Passamos a 
administrar o hotel a partir de março de 
2013, que desde então vem passando por 
uma série de modificações em sua infra-
estrutura para trazer ainda mais conforto 
e comodidade aos hóspedes. Nosso públi-
co é majoritariamente corporativo e agora 
pode contar com um empreendimento de 
qualidade na região da Av. Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, um dos grandes cen-
tros financeiros da capital paulista”, diz 
o Presidente da GJP, Guilherme Paulus. 

Ele revela que após o início da re-
formulação geral e dos investimentos 
ao longo dos anos o empreendimento 
vem alcançando números significativos: 
“Com todas as melhorias, os resultados 
apareceram nas taxas de ocupação do 
hotel. A média da região gira em torno 
de 60 a 65%, sendo que o Prodigy Berrini 
tem atingido taxas de 75% de ocupação 
todos os meses, ou seja, 10% acima da 
média, alavancando o share perante 
a concorrência”, assegura Paulus.

Logo na entrada do hotel foi colo-
cado um enorme painel em alto relevo 
com a mensagem “Seja Bem-Vindo” em 
idiomas do mundo inteiro. A fachada 

ganhou uma charmosa varanda para a 
realização de happy hour e, na recepção, 
foi instalado um painel de led em subs-
tituição aos tradicionais relógios com 
horários de alguns países, assim como 
fotos ampliadas com grandes ícones 
da cidade de São Paulo, como a ponte 
estaiada Octávio Frias de Oliveira.

Os móveis de linha reta e a aplica-
ção de paisagismo ao espaço trouxe-
ram sobriedade e modernidade aos 
ambientes, além da reforma dos 180 
apartamentos. As suítes ganharam um 
novo layout mais clean e funcional, 
inclusive com sala de estar e total de 54 
m2 cada uma, ou seja, os maiores quartos 
da região. Foram reformados ainda os 
apartamentos com cozinha planejada, 
para as estadias de longa duração.

Tempero indiano
Outra novidade é o Restaurante 

Tulsi, estrategicamente decorado com 
objetos importados da Índia, além de 
acervo pessoal do proprietário Mukesh 
Chandra, um veterano restauranter e 
empreendedor indiano. No cardápio 
do restaurante, destaques para o cou-
vert: Pão Naan, feito no forno indiano 
de barro (Tandoor), acompanhado de 
diversos molhos saborosos e Kebab 
(bolinha de carne moída com espe-
ciarias indianas e ovo de codorna). 

As Samosas, pastéis indianos que 
ficaram conhecidos no Brasil por con-
ta de uma famosa telenovela, também 
estão no menu do Restaurante Tulsi, 
ao lado de acompanhamentos tradi-
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Os móveis de linha 
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de paisagismo 
ao espaço troux-
eram sobriedade e 
modernidade aos 
ambientes

O Restaurante Tulsi foi decorado 
com objetos importados da Índia

O Spa irá oferecer serviços como massagem 
com pedras quentes
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cionais como o Arroz Pilaf e pratos indianos 
à base de aves, carnes, peixes e até opções 
vegetarianas. As sobremesas como o Gulab 
Jamon e Rasmalai completam o mix de op-
ções. O restaurante abre diariamente para 
almoço (com cardápio executivo) e jantar. 

Celebration Resort Olímpa (SP) 
inaugura Spa

O Celebration Resort Olímpia (SP) acaba de 
inaugurar um Spa com diversos tratamentos de 
bem-estar, com massagem com pedras quen-
tes, modeladora, quick massagem e linfática. 
O local está localizado ao lado das piscinas 
no hotel, conta com massagistas profissionais 
que atendem hóspedes de ambos os sexos, 
maiores de 18 anos, com horário agendado e 
em ambiente privativo. O Celebration Resort 
foi inaugurado oficialmente em novembro 
de 2015 e conta com três piscinas - uma com 
borda infinita, outra com hidromassagem e 
uma rasa, exclusiva para as crianças, todas 
com água naturalmente aquecida em 32°.

Lake Villas Charm Hotel (SP) 
inaugura espaço para eventos

 Situado em Amparo (SP), o Lake Villas 
Charm Hotel lançou recentemente o Espaço 
Lake Villas, que foi estruturado e concebi-
do para receber casamentos, festas, come-
morações especiais, renovação de votos, 
além de eventos corporativos e sociais. 

 O Espaço Lake Villas está integrado a uma 
área de quatro milhões de metros quadra-
dos, que são correspondentes à área total do 
hotel e conta com doze lagos, cachoeiras, um 
vasto cenário verde e vista exuberante para 

O Spa irá oferecer serviços como massagem 
com pedras quentes



54

Modernização

as montanhas da região de Amparo, 
no circuito das águas paulista.

O espaço foi concebido para receber 
até 600 convidados, possui vista para-
norâmica, pé direito de 8 metros, varan-
da, entradas de serviço independentes, 
cozinha para serviços de buffet e catering, 
toaletes feminino e masculino, banheiro 
para portadores de necessidades especiais 
(PNE), fraldário, sala de apoio para noi-
vas, guarda volumes, camarim e um pal-
co de 50m². Além disso, anexo ao Espaço 
Lake Villas, há uma área de 250m² para a 
realização de cerimônias ao ar livre, com 
uma singela capela ecumênica ao fundo.

  
Hilton São Paulo Morumbi 
investe R$ 10 milhões em novo 
restaurante e lobby 

Com produtos orgânicos e locais, 
além de pratos elaborados com opções 
saudáveis, o Hilton São Paulo Morumbi 
acaba de abrir o restaurante Armazem 
Morumbi e o CaffèCino. O primeiro, que 
veio para substituir o restaurante Sol 

& Sombra, oferece buffet com alimen-
tos frescos em estações gourmet para 
atender a todos os gostos. Já a cafeteria 
CaffèCino conta com cardápio reformu-
lado que inclui novas opções de saladas 
e cafés para levar ou comer no espaço, 
além de sua revitalização arquitetônica. 

O hotel investiu R$ 10 milhões na 
revitalização dos restaurantes e do 
lobby, buscando atender três pilares 
– lazer, corporativo e eventos. “Com 
a revitalização dos espaços, buscamos 
trazer aos nossos hóspedes e clientes 
em potencial a opção de alimentação 
saudável, em um ambiente aconchegan-
te”, afirma David Ecija, gerente-geral 
do hotel Hilton São Paulo Morumbi. 

Para os clientes de lazer, o objetivo é 
tornar os restaurantes a primeira opção 
para aqueles que moram na cidade ou via-
jam à São Paulo. Já no setor corporativo, o 
foco é fortalecer ainda mais os restauran-
tes como opção para quem faz negócios 
na metrópole. Por último, os espaços têm 
grande potencial para eventos – tanto 
corporativos quanto sociais. O Armazem 

Espaço Lake 
Villas, feito para 
receber casamen-
tos, festas, even-
tos corporativos e 
sociais
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Morumbi, por exemplo, con-
tará com uma área externa 
com um toque diferenciado.

Os produtos utilizados no 
Armazem Morumbi são obti-
dos de produtores locais para 
confeccionar cardápios que são 
modificados sazonalmente, de 
acordo com estações do ano. 
Exemplos são as frutas frescas 
de cada estação, tapiocas, geleias 
feitas artesanalmente e o tradi-
cional pão de queijo que é um 
dos destaques do buffet, além 
de uma grande variedade de 
sucos naturais. “O cardápio foi 
elaborado seguindo as tendên-
cias na gastronomia no que diz 
respeito à alimentação saudável. 
Os itens são escolhidos todos os 
dias e, caso algum ingrediente 
não atenda ao nosso alto nível 
de exigência, optamos por não 
oferecer aos nossos clientes e 
buscar outras opções”, afir-
ma o chef Rodrigo Mezadri. 

A decoração é outro diferen-
cial – cores quentes, ilumina-
ção intimista e a utilização de 
produtos locais são os destaques. 
O Armazem Morumbi funcio-
na todos os dias para café da 

manhã – local onde é servido 
também para os hóspedes do 
hotel – e para o almoço. Aos 
finais de semana, é oferecido um 
brunch com estações de comida 
brasileira, de sobremesas e um 
welcome drink com espumante. 

Localizado entre o lobby do 
hotel e o restaurante Armazem 
Morumbi, o CaffèCino é a 
tradicional cafeteria do hotel 
Hilton São Paulo Morumbi, 
agora também revitalizada e 
com mudanças no cardápio. Os 
clientes que estão à procura de 
refeições leves encontram no 
CaffèCino uma grande varie-
dade de salgados, sobremesas 
e sucos naturais, especialmente 
desenvolvidos para atender à 
demanda por bebidas saudáveis. 

Os cafés também são des-
taque, com um blend especial 
desenvolvido pela Suplicy. 
Os clientes podem desfrutar 
do melhor do expresso, latte 
machiatto, mocha e cappucci-
no, com grãos moídos na hora 
para levar ou apreciar no local. 
O conceito Grab‘ n’ go está 
bastante presente – os itens do 
cardápio estão todos disponíveis 
para viagem. Saladas, wraps e 

INSERIR FOTO 
SUITE CASTELO

O CaffèCino foi todo reformulado e agora apresenta 
alimentos frescos em estações gourmet
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parfaits feitos com produtos frescos são 
as pedidas perfeitas para os dias mais 
agitados e que pedem refeições rápidas. 

Novo lobby
O projeto do novo tem novo design 

sofisticado, internacional e incorpora al-
guns toques artísticos, padrões e texturas 
que remetem à cultura local. A maioria 
dos recursos utilizados são regionais, 
feitos à mão e de produtores locais. A 
arquiteta utilizou uma série de tons 
quentes, texturas e curvas para tornar o 
ambiente mais dinâmico e fluido. Outro 

O lobby fi cou mais 
sofi sticado com 
padrões e texturas 
que remetem a 
cultura local

objetivo foi criar uma conexão entre o 
lobby e os outros espaços, como o café 
e os restaurantes, o que permite que os 
ambientes conversem entre si. Foram 
incorporados vários elementos diferentes 
que ajudam a delimitar os espaços, mas 
que ao mesmo tempo, permitem cone-
xão entre eles, o que cria uma sensação 
convidativa aos ambientes. A ideia é que 
os hóspedes circulem pelo local como um 
todo e tenham uma experiência completa.  

Rio Othon Palace concluiu 
reforma da fachada que exigiu 
R$ 5 milhões em investimento

Após um investimento de R$ 5 mi-
lhões, a rede de hotéis Othon concluiu 
a última etapa das obras de revitaliza-
ção do Rio Othon Palace, empreendi-
mento localizado em frente a praia de 
Copacabana. Além deste investimento, 
nos últimos anos, foram investidos 
mais de R$ 80 milhões em diversas 
melhorias nos 30 andares do prédio.

Entre as áreas reformadas está a da 
piscina, que recebeu investimentos para 
proporcionar aos hóspedes uma vista 
ainda melhor da praia, a partir do rebai-
xamento dos vidros, com base no conceito 
“open space”. Além disso, foram realiza-
das obras no terceiro andar da unidade, 
onde funciona o restaurante Bossa Café.

O Skylab, no 30º andar, também 
passou por reformas. Com uma com-
pleta vista da praia de Copacabana, de 
onde é possível contemplar do Forte 
do Leme ao Forte de Copacabana, o 
restaurante ganhou pintura e reves-
timento novos, tanto no salão como 
no hall dos elevadores sociais. 

Baviera Park Hotel (RS) 
conclui substituição do telhado

O Baviera Park Hotel, localizado em 
Teutônia (RS), concluiu recentemente a 
troca do telhado de todo prédio. As telhas 
de barro tipo francesas foram substitu-
ídas por telhas metálicas gravilhadas, 
que são mais leves, de fácil instalação 
e proporcionam grande rendimen-
to em virtude de seu tamanho maior, 
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Substituição deixa 
empreendimento 
mais próximo do es-
tilo alemão, um atra-
tivo para a cidade de 
Teutônia (RS)

reduzindo o custo de mão-de-obra. 
Mesmo sob forte chuva, graças à 

sua composição, é uma telha silenciosa, 
não irradiando calor e não absorvendo 
umidade. A substituição foi realizada 
para proporcionar maior seguran-
ça, devido aos constantes e cada vez 
mais intensos temporais que assolam 
a região, visto que este tipo de telha 
resiste a ventos superiores a 200km/h, 
as chuvas de granizo e geadas. 

Além da excelente vedação, estas telhas têm 
como característica proporcionar um melhor 
isolamento termoacústico. Durante todo o 
processo de substituição das telhas, realizado 
por etapas para que o hotel não ficasse sem 
cobertura em caso de chuva, a operação do 
estabelecimento seguiu normalmente, com 
hospedagens e eventos conforme programação.

Segundo o proprietário, Paulo Ricardo 
Wolf, a substituição deixa o estabeleci-
mento mais próximo do estilo utilizado 
na região do Hunsrück, na Alemanha, 
onde os telhados são de cor preta, o 
que insere o empreendimento de forma 
cada vez mais consolidada como uma 
atração turística na cidade de Teutônia.

Mercure Belvedere (MG) 
renova decoração da recepção

O hotel Mercure Belo Horizonte 
Belvedere (MG) acaba de repaginar sua 
recepção, para apresentar um ambiente 
atraente, convidativo e bem harmoni-
zado. O arquiteto Junior Piacesi é es-
pecialista em projetos hoteleiros e foi 
o responsável pelo projeto. Segundo 
Piacesi, é importante se criar uma re-
cepção que encante o cliente e cause, já 
naquele espaço, uma primeira admiração 
por todo o empreendimento. Na recep-
ção do Hotel Mercure, ele projetou um 
espaço com conceito contemporâneo. “O 
hotel tem o objetivo de sempre inovar. O 
novo conceito que o Mercure quer passar 
para os seus clientes é de um espaço 
mais atual. Um local onde o cliente possa 
se sentir mais confortável. O hotel tem 
uma preocupação muito grande sobre a 
incidência da luz, o tipo de sofá e como 
é o fluxo do hóspede até o caixa, por 
exemplo. Nós trabalhamos muito com 
este contexto do hotel design”, explica.

Junior Piacesi afirma que tudo foi mo-
dificado na recepção do hotel, que antes 
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possuía um outro nome e teve que ser 
remodelado para ficar com o estilo e o pa-
drão que o Mercure oferece. “A recepção 
era toda em mogno, uma madeira muito 
escura um estilo de épocas atrás. Por isso, 
sempre que fazemos uma repaginação 
buscamos fazer uma coisa mais atempo-
ral. Afinal, se dentro de sua própria casa 
você tem um investimento que precisa 
ser mudado ou remodelado de tempo em 
tempo, imagina em um hotel? Por isso, 
fazemos um trabalho que não envelhe-
ça tão rápido. Usamos as cores preta e 
branca, trocamos toda a iluminação, todos 
os sofás e, também, as plantas. Demos 
uma nova cara para o hotel”, conta.

Bristol Upper 
moderniza suas acomodações

O Bristol Upper, unidade pertencente 
à rede Bristol Hotéis & Resorts localizada 
em Curitiba (PR), realiza neste primeiro Na nova recepção do Mercure Belvedere foi trocado 

toda a iluminação e os sofás
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Hotel trocou cober-
tores antigos por 
modelos antialérgi-
cos de microfi bra

semestre de 2016 algumas mudanças em 
suas acomodações, visando melhorias 
na saúde e bem estar dos hóspedes. 

Com a chegada das estações frias, por 
exemplo, é comum o aumento de alergias 
respiratórias, como sinusite, rinite e bron-
quite. Grande parte desses casos se deve 
a falta de circulação de ar, já que nessa 
época os cômodos permanecem fechados 
por mais tempo, acumulando ácaros.

Por conta disso, o hotel optou pela 
troca de cobertores antigos por modelos 
antialérgicos de microfibra, além de in-
vestir em novos cobre-leitos e blackouts, 
em todos os apartamentos da unidade. 
“Nosso objetivo é fazer com que os 
clientes cheguem ao hotel e percebam 
sempre uma mudança. Tentamos manter 
o ambiente aconchegante para que todos 
se sintam em casa. É importante que 
percebam todo esse cuidado, afinal pre-
cisamos agradá-los e cativá-los”, explica 
Claudia Santos, gerente geral da unidade.  

Pousada do Bosque (MS) 
passou por completa modernização

Ao completar 40 anos de atividades, 
a Pousada do Bosque, localizada em 
Ponta Porã (MS) realizou uma moderni-
zação em toda sua estrutura, levando em 
conta o arcabouço original. Das três alas 
destinadas à hospedagem – que com-
portam 70 apartamentos e duas suítes 
– duas delas tiveram suas obras iniciadas 
em fevereiro de 2015, quando foi feita a 
uma completa troca de telhados, pisos, 
portas e janelas. A qualidade das perobas 
utilizadas na estrutura que suportava a 
cobertura - vigas, ripas e caibros – a man-
teve intacta durante todos estes anos, o 
que levou a arquiteta responsável, Lolita 
Azambuja, a optar pela reutilização da 
maior parte do material original existente.

Assim, retiraram-se meticulosamente 
as camadas de tinta dos tijolos da grande 
estrutura, obtendo ao final uma tona-
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Os apartamen-
tos fi caram muito 
aconchegantes

lidade natural. Portas e janelas foram 
utilizadas na decoração do teto interno 
do novo saguão, enquanto os forros de 
cedro dos aposentos, que também tinham 
camadas de tinta, receberam tratamento 
para serem aproveitados como painéis 
nas cabeceiras das novas e confortáveis 
camas dos apartamentos. Poderia ser 
mais econômico a aplicação de materiais 
modernos, como MDF (placa de fibra 
de madeira de baixa densidade), mas 
a qualidade e espessura das madeiras 
nobres receberam especial atenção.

Antigos pilares de peroba entalhada foram 
para o hall, para sustentar uma estante cujas 
prateleiras irão receber objetos decorativos, 
enquanto duas enormes pranchas – também 
de peroba – que serviam na recepção, pas-
saram para o balcão do novo restaurante. 
Este, aliás, é um item que merecerá especial 
atenção dos proprietários de agora em dian-
te, pois pretendem atrair outros frequenta-
dores além de seus hóspedes normais.

Para isso, outro módulo foi cons-
truído, no qual se instalou uma 
moderna cozinha. Também foram 
recuperadas dezenas de cadei-
ras e mesas de madeira. O local 
onde ficava o antigo restauran-
te passará, numa última etapa da 
obra, por uma reformulação que o 
transformará num espaçoso centro 
de convenções, com mais de mil 
m² e capacidade para 500 pesso-
as confortavelmente instaladas. 
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Também foi realizado um trata-
mento no piso de todo o hotel: tudo foi 
amplamente impermeabilizado, tanto por 
dentro como por fora da edificação; além 
disso, foi instalado um moderno sistema 
que insufla ar permanentemente, impe-
dindo a disseminação de umidade numa 
área com a presença de tanto verde. 

Hotel Recanto Cataratas 
terá torre com mais 250 apartamentos

O empreendimento localizado em Foz 
do Iguaçu está finalizando os projetos da 
expansão, a partir da construção de uma 
nova torre com mais 250 apartamentos. 
Ela será construída num terreno de 20 mil 
m² anexo ao resort e, ao que tudo indica, 
dependendo do cenário econômico do 
País, com inauguração prevista para 2018.

Outros mudanças já estão acontecendo. 
O  Tulipa’s Old Café, que fica no lobby do 
hotel, está em processo adiantado de execu-
ção, previsto para inaugurar no início de se-
tembro, passando a ocupar um espaço com 
350m². “Será como uma sofisticada sala 
Vip, com Café e Lounge combinado com 
um Bistrô para experiências gastronômicas 
e eventos exclusivos”, comenta Edilson 
Andrade, Diretor Comercial do resort.

Segundo ele, os hóspedes sempre de-
ram um feedback positivo do atual espaço, 
fazendo do local um relevante ponto de 

encontro em vários momentos do dia. 
“Percebemos que se tivéssemos um lugar 
maior, daríamos mais conforto e, agrada-
ríamos a diferentes perfis de clientes, daí 
a decisão de mesclar um local alternativo 
com bistrô e café”, explica o dirigente.

Vila Galé investe na 
modernização de seus hotéis

A rede, que possui três hotéis nas ca-
pitais Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador 
e quatro resorts all inclusive nas cidades 
de Angra dos Reis (RJ), Camaçari (BA), 
Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caucaia 
(CE), está investindo R$ 15 milhões em 
modernização. As principais alterações 
foram realizadas no hotel Vila Galé Marés, 
localizado em Camaçari (BA). O resort 
ganhou mais 40 quartos e 20 suítes e sunset 
lounge. O restaurante Cravo e Canela, 
também foi repaginado. Além do hotel Vila 
Galé Marés, os hotéis Vila Galé Fortaleza e 
Salvador também serão reformados. O Vila 
Galé Salvador, cujas obras terão início neste 
ano, terá um restaurante Inevitável, uma 
das marcas registradas da rede. Já o Vila 
Galé Fortaleza terá um restaurante/bar na 
praia e escorregadores nas piscinas infantis. 
Estão também previstos escorregadores nas 
piscinas infantis do Vila Galé Cumbuco, 
em Caucaia (CE), e Vila Galé Eco Resort do 
Cabo, em Cabo de Santo Agostinho (PE).

O Recanto Catara-
tas está constante-

mente investindo 
em modernização 

e ampliação
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Pratagy Beach Resort 
inaugura lounge beira-mar

O resort all inclusive localizado em 
Maceió (AL) inaugurou no mês passado 
o Pratagy Bridge Lounge. Localizado na 
ponte de acesso à praia, o espaço conta 
com espreguiçadeiras, mesas de apoio e 
cadeiras, de modo a permitir – durante 
o dia e a noite – a contemplação da vista 
paradisíaca da praia de Pratagy e do re-
sort. Em funcionamento desde o dia 1 de 
junho, o espaço já é endereço preferido de 
casais que desejam curtir um momento a 
dois sob a romântica luz do luar, o brilho 
das estrelas e o som das ondas do mar. 
Além disso, o empreendimento oferece 
espumante no all inclusive. “Queremos, 
cada vez mais, inovar na oferta de servi-
ços diferenciados aos nossos hóspedes. 
Além de permitir integração entre os 
hóspedes, o Pratagy Bridge Lounge é 
um presente aos turistas”, diz o diretor 
de Marketing e Vendas, Sérgio Paraíso.

A Pratagy Bridge Lounge comple-
menta a estrutura completa de lazer e 
entretenimento do resort, localizado em 
meio a 2,1 milhões de metros quadrados 
no complexo Reserva Pratagy, que além 
do Pratagy Beach Resort e reúne ainda a 
Pousada Casa Caiada, o Villas do Pratagy 
Condo Hotel, o Café de La Musique – 
Maceió e o loteamento Aldeia do Mar.

Hplus Hotelaria 
passa a ser Pet Friendly

Desde o dia 6 de junho, o hotel 
Athos Bulcão Hplus Executive e os 
apart-hotéis Life Resort Hplus Long 
Stay e Premier Residence Hplus Long 
Stay, empreendimentos da rede Hplus 

em Brasília (DF), passaram a aceitar 
cachorros com até 12kg. Desta for-
ma, a rede passa a ser a primeira na 
capital federal a ser Pet Friendly.

A hospedagem do Pet no hotel 
Athos Bulcão Hplus Executive inclui 
o Kit Pet Plus de boas-vindas conten-
do: biscoito, osso, tigelas, brinque-
do, tapete higiênico e duas sacolas 
plásticas com reposição diária. 

Já nos apart-hotéis Life Resort Hplus 
Long Stay e Premier Residence Hplus 
Long Stay é cobrada uma taxa de hospe-
dagem no valor de 10% da mensalidade, 
por mês, e R$ 250 na primeira mensalida-
de, para a higienização do apartamento. 
O Kit Pet Plus nos apart-hotéis inclui, 
além dos itens já mencionados, uma ca-
minha para que o cachorro também tenha 
uma estada tranquila e confortável. Para 
fazer o check-in do cachorrinho, o dono 
precisa apresentar a carteira de vacinação 
atualizada com as vacinas e vermífugos. 

Editora Senac Rio de 
Janeiro lança livro 
de cases da hotelaria

Criado com o objetivo de diminuir a 
lacuna entre a teoria da sala de aula e 
a realidade do cotidiano de um ho-
tel, William F. Rodrigues reuniu três 
décadas de registros de algumas situa-
ções corriqueiras e outras inusitadas do 
ramo hoteleiro. A falta de exemplos re-
ais vividos por quem trabalha no ramo 
motivou o autor a escrever esse livro, 
voltado para estudantes e profissionais 
de Hotelaria e Turismo. A obra traz 
ainda uma visão geral sobre as questões 
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 O Lounge Praia já 
está funcionando 
desde o início do 
mês de junho 

O Athos Bulcão Hplus Executive é um dos 
hotéis que passaram a aceitar cães
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mais importantes de um hotel e um 
glossário de jargões e termos do setor.

Para orientar a compreensão, as 
histórias reais são divididas pelos 
departamentos de um hotel: Recepção, 
Reservas, Governança, Controladoria, 
Recursos Humanos, Manutenção, 
Alimentos e Bebidas, Marketing e 
Vendas, Eventos, Segurança e Gerência 
Geral.  Em  quase  todos  os 13 capí-
tulos, há ainda, ao fim de cada case, 
perguntas que provocam a reflexão 
e podem também ser trabalhadas 
em sala de aula. A ideia é que a obra 
ajude a preparar melhor o futuro 
profissional para atuar no mercado.

O livro de 248 páginas tem preço su-
gerido de R$ 40,00 e R$ 25,00 na versão 
digital (disponível no formato .epub). 

HotelInvest assume Asset Man-
agement de quatro hotéis no Rio e 
em São Paulo

A empresa de consultoria especia-
lizada em investimentos hoteleiros, 
assumiu a gestão de quatro novos empre-
endimentos nas capitais Rio de Janeiro 
e São Paulo. A empresa representará 
os investidores do complexo hoteleiro 
inaugurado recentemente no bairro de 
Botafogo, com as marcas Ibis Budget e 

Novotel. Com localização privilegiada 
e vista para o Pão de Açúcar, os hotéis 
juntos somam 393 apartamentos. 

Em São Paulo, a empresa atua desde 
novembro no Ibis Styles Faria Lima e atu-
ará no Ibis Styles LED Barra Fundam re-
cém-inaugurado. No total, os dois empre-
endimentos possuem 488 apartamentos.  
“O papel do asset manager é essencial e 
gera benefícios a todos os envolvidos, in-
vestidores e rede hoteleira. A HotelInvest, 
com sua expertise de mercado, atua para 
maximizar o  resultado dos hotéis mês 
a mês e para valorizar o patrimônio dos 
investidores em longo prazo”, comenta 
Thais Perfeito, sócia da HotelInvest. 

A área de Asset Management da 
HotelInvest possui mais de 14 anos de 
atuação. Com as novas aberturas a em-
presa contará com 31 contratos em opera-
ção. Atualmente, a HotelInvest representa 
mais de 4.000 investidores, junto a alguns 
dos principais grupos hoteleiros: Accor 
Hotels, Atlantica Hotels, InterContinental 
Hotels Group e Maksoud Plaza. 

Os hotéis em operação estão locali-
zados nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, São José dos Campos 
e Santos. Com as novas aberturas, a 
HotelInvest atuará também nas cidades 
de Goiânia, Santo André e São Caetano.  

Diogo Canteras e Thais Perfeito, 
sócios da HotelInvest, são os pri-
meiros membros sul-americanos da 
HAMA - Hospitality Asset Managers 
Association, entidade que reúne pro-

O livro reuniu três 
décadas de regis-

tros de algumas 
situações cor-

riqueiras e outras 
inusitadas do 

ramo hoteleiro
mais importantes de um hotel e um 

O hotel Maksoud Plaza é um dos empreen-
dimentos que a HotelInvest assessora
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fissionais da área de asset management 
do setor hoteleiro de todo o mundo. 

ABIH/SC faz parceria com o 
Tourqual para avaliar a qualidade 
de serviços dos hotéis

A ABIH/SC — Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de Santa 

Catarina firmou um importante acordo 
com Tourqual , um protocolo mun-
dial de avaliação de destinos, eventos 
e atrativos turísticos, para um pro-
tocolo de diagnósticos da qualidade 
de serviços de meios de hospedagem 
do Estado. Para a construção do pro-
tocolo foram analisados mais de 70 
mil comentários de turistas reais no 
Tripadvisor e aplicados mais de 3000 
questionários até o momento. A ABIH/
SC se interessou e propôs a adapta-
ção do protocolo do Torqual para a 
hotelaria. “Nos últimos quatro meses 
nós realizamos pesquisas na internet 
e testes de cliente oculto em alguns 
hotéis, resorts e pousadas de Santa 
Catarina para desenvolver o Tourqual 
(c) Hotéis. O diagnóstico é realizado por 
meio de cliente oculto, onde todos os 
consultores são mestres ou doutores na 
área de gestão e/ou hotelaria. Ao final 
do projeto, o hotel recebe um relatório 
com avaliação qualitativa de 120 indi-

 Samuel Koch, 
Diretor presidente 

da ABIH-SC
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cadores de qualidade e, juntamente à 
avaliação, sugestões de melhoria para 
que o auxilie na tomada de decisões 
estratégicas de melhoria de qualida-
de”, explica o Presidente da ABIH/SC, 
Samuel Koch. Ele está com uma ex-
pectativa muito otimista em relação ao 
sucesso desta ação, pois trará grandes 
benefícios aos hotéis associados e quem 
ganhará mais ainda, serão os hóspedes. 
“O objetivo é identificar as principais 
necessidades de melhorias que cada 
meio de hospedagem apresenta, para 
que possam saná-las com a rapidez e a 
eficiência necessária”, salientou Koch.

Para saber mais entre em contato 
com a ABIH/SC no telefone (48) 3222-
8492 ou faça uma cotação do serviço.

Ramada Airport Lagoa 
Santa passa a oferecer transfer 
ao aeroporto de Confi ns (MG) 

 Visando garantir conforto, pratici-
dade e comodidade para os hóspedes, 
o Ramada Airport Lagoa Santa, hotel 
localizado próximo ao aeroporto de 
Confins, passa a oferecer transfer gratuito 
para o local. O serviço está disponível de 
segunda a sexta-feira, de 6h00 às 22h00 
e aos sábados e domingos, de 8h00 às 
14h00, com intervalos de 30 minutos e 
mediante o agendamento prévio. O mes-

mo poderá sofrer alterações mediante o 
levantamento de outras demandas. Além 
da rota para o Aeroporto de Confins, 
o trajeto também contempla Centro de 
Manutenção da Gol e algumas empresas 
que estão no percurso da Rodovia MG10. 

Segundo o novo gerente do Ramada 
Airport Lagoa Santa, Paulo Lanari, a 
Vert Hotéis, administradora da marca 
Ramada no Brasil, trabalha com foco no 
prazer em servir e na excelência dos ser-
viços prestados, visando facilitar a vida 
do cliente e proporcionar uma melhor 
experiência de hospedagem. “Queremos 
oferecer aos nossos clientes cada vez 
mais conforto, além de acompanhar as 
tendências de mercado e fidelizar os 
hóspedes que primam pela qualidade. 
Estes são os objetivos”, destaca Lanari.

Van que levará 
os clientes até o 

aeroporto 
gratuitamente
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Nobile Hotels passa a 
administrar empreendimento em 
frente ao aeroporto de Congonhas

Após a saida da Blue Tree Hotels da 
administração do edifício airport hotel e 
suítes no último dia 26 de maio, localiza-
do em frente ao aeroporto de Congonhas, 
na capital paulista, a Nobile Hotéis 
passou a administrar este que é o segun-
do maior empreendimento da capital. 
O complexo inaugurado em 2002, que 
também já passou pela administração da 
Atlantica Hotels, possui 528 apartamen-
tos divididos em duas torres. A Nobile 
deverá fazer um plano de benfeitorias 
nos próximos três anos no empreen-
dimento que exigirá  R$ 2,5 milhões 
para retrofit dos apartamentos e suítes 
e R$ 300 mil para a reforma do lobby.

Roberto Bertino, Fundador e 
Presidente da Nobile Hotéis, está 
entusiasmado com o enorme poten-
cial do empreendimento. “Nossa 
expectativa é que o Nobile Suítes 
Congonhas alcance nos primeiros 
seis meses de operação, entre 65 e 
70% de ocupação. As tripulações e 
lay-overs das companhias aéreas são 
o principal segmento de mercado do 
hotel e a Nobile tem relação comer-
cial muito produtiva com este setor, 
com acordos vigentes em diversos 
hotéis da Rede. Também atuaremos 
fortemente com as mega agências 
corporativas, agências de viagem, 
operadoras de turismo e canais de 
vendas online”, enfatiza Bertino.

La Torre Resort (BA) 
registra bons números de ocupação 
e receita em Junho

O La Torre Resort, empreendimen-
to localizado em Porto Seguro (BA), 
anunciou que registrou um aumento 
expressivo de 28% no faturamento e 5% 
de ocupação em junho desde ano. Os 
números representam um crescimento na 
contramão do recesso econômico vivi-
do pelo Brasil. No primeiro semestre, o 
empreendimento acumula crescimento 
de 37% de aumento no faturamento em 
relação aos seis primeiros meses de 2015.

De acordo com Renata Righi, gerente 
comercial do resort, “Registramos 75% de 
ocupação para junho e aumentou ainda 
mais nas festas de São João. Isto se deve, 
graças às condições de excelente custo 
benefício, promoções convidativas e a 
confiança do cliente que reflete uma evo-
lução na qualidade do produto”, afirmou.

anuncia Programa de Trainee 2016
A rede hoteleira BHG – Brazil 

Hospitality Group anunciou que acaba de 
abrir a seleção de seu Programa de Trainees 
2016. As vagas serão ofertadas em todo o 
Brasil nas áreas operacionais, controladoria 
e gastronomia. O programa tem o objetivo 
de formar líderes e oferecer uma formação 
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O La Torre Resort está localizado 
num local de beleza exuberante
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diferenciada no segmento de hotelaria.
O grupo hoteleiro está buscando 

jovens com potencial para assumirem a 
condução estratégica das áreas da empre-
sa e alto poder de aprendizagem. Serão 11 
vagas disponíveis para esse ano. Em 2015 
a empresa recebeu 5.533 inscrições. Os 
interessados devem estar cursando o últi-
mo semestre da faculdade ou ter até dois 
anos de formatura. As inscrições devem 
ser feitas até o dia 5 de agosto pelo site: 
www.bhghoteis.com.br/quero-ser-bhg.

Dentre os diferenciais do programa da 
rede, está a possibilidade de atuar em di-
versos departamentos do hotel, no esquema 
de Cross Training. Desta forma é possível 
ter uma visão sistêmica e ganhar conheci-
mento específico do negócio. Ao final dos 
12 meses, os trainees com aproveitamento 
total, serão alocados em uma Primeira 
Posição de Liderança na área Operacional.  

A grande novidade do Trainee 2016 
BHG é a Área Cozinha.  Será formada uma 
turma de Trainee Chef, com um treinamen-

to totalmente voltado para as sub-áreas da 
cozinha. É necessário formação em gastro-
nomia para a participação. Para todos os 
trainees, é necessário ter inglês avançado e 
disponibilidade para mudanças. Os apro-
vados passarão por diversos departamen-
tos da companhia, treinamentos técnicos 
e comportamentais, acompanhados de 
workshops e encontros com a alta liderança 
e presidência. O início do programa está 
previsto para 1º de novembro de 2016.

Todo o processo seletivo irá abranger 
diversas etapas com avaliações online, 
dinâmicas de grupo, entrevistas com 
representantes do departamento de 
Recursos Humanos da empresa, além de 
uma última etapa composta por um painel 
e uma conversa com a diretoria da BHG. 
No ato da inscrição, além de preencher 
o formulário no site, os interessados e 
aprovados na primeira fase devem enviar 
um vídeo de 1 minuto e 30 segundos com 
uma apresentação de suas habilidades e o 
valor da companhia que mais se identifica.
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Rede Plaza revela planos de 
expansão no Brasil e Exterior

A Rede Plaza de Hotéis iniciou, há 
cerca de um ano, um processo de moder-
nização e adequação dos hotéis aos tem-
pos atuais, mudança de conceitos e, prin-
cipalmente, expansão. Os novos planos 
foram uma iniciativa da nova diretoria 
executiva, formada por Roberto Rotter, 
como Diretor Geral e Antonio Malta, 
Diretor Administrativo e financeiro.

Está em execução um projeto que 
vai levar a rede dos atuais seis hotéis 
para, no mínimo 13, espalhados pelo 
interior do Rio Grande do Sul, Brasil e 
exterior - Portugal, Uruguai e Argentina. 
Num primeiro momento, com melhorias 
no Plaza São Rafael e na adaptação do 
Plazinha, ambos em Porto Alegre, serão 
aplicados cerca de R$ 15 milhões, mas 
no projeto total, com a participação de 
parceiros, serão investidos cerca de R$ 
100 milhões, num prazo de cinco anos. 

Além das duas unidades da Capital, 
a rede tem outras três em Santa 
Catarina (vendeu o Plaza Itapema), 
uma em Curitiba e outra na Bahia e está 
construindo ou incorporando hotéis 
em Rio Grande, Gramado, Canela, 
Garibaldi, Capão da Canoa e Ilhéus. 

Outros estão sendo projetados 
para Fortaleza, São Luiz Vitória da 
Conquista, Camboriú, Montevidéu e 
Buenos Aires. Em muitos hotéis, a rede 
entrará com a administração e os servi-
ços e, na maioria dos que estão sendo 
construídos, será o sistema de venda 
fracionada, onde 12 pessoas podem 
comprar o mesmo apartamento e usu-

fruir dele 28 dias por ano, em semanas 
pré-determinadas, com a possibilidade 
de escolher o hotel na cidade que quiser. 

A família Schmidt, fundadora da 
rede, continua na companhia, com 
Henrique Schmidt presidente do 
Conselho de Administração e Carlos 
Henrique Schmidt como conselheiro. 
Antes de assumir no Plaza, Roberto 
Rotter foi presidente da Rede Pestana 
de Hotéis e do FOHB – Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil.

Doispontozero Hotéis 
pretende dobrar os 
R$ 400 milhões já investidos

Mesmo diante do cenário de insta-
bilidade econômica vivido pelo País, a 
doispontozero Hotéis, holding hoteleira 
que pertence a HSI – Hemisfério Sul 
Investimentos e que tem as bandeiras 
Zii Hotel e Arco Hotel, mantém ritmo 
de crescimento. Atualmente existem 14 
unidades em operação, sendo quatro 
com a bandeira Zii Hotel nas cidades de 
Parauapebas (PA), Pouso Alegre (MG) 
Palmas (TO) e Rondonópolis (MT), 
além de 10 unidades com a bandeira 
Arco nas seguintes cidades: Araçatuba, 
Araraquara, Bauru, Birigui, Franca, 
Piracicaba, São Carlos, São José do Rio 
Preto e Ribeirão Preto, todas no interior 
de São Paulo. Outras quatro unida-

Roberto Rotter é 
quem comanda 
a expansão da 

rede Plaza

Máximo Lima: “Estamos de olhos nas 
oportunidades mercadológicas para 

continuar nossa expansão”
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des estão confirmadas para entrar em 
operação ainda este ano nas seguintes 
cidades: Rio de Janeiro (RJ), Boa Vista 
(RR), Alagoinhas (BA) e Maracanaú 
(CE). Juntos os novos hotéis Zii amplia-
rão o parque hoteleiro da companhia 
em 468 apartamentos e em mais de 18 
mil m2 o volume de área construída 
no Brasil.  “Com estes 18 empreendi-
mentos nas duas bandeiras, o inves-
timento em recursos próprios da HSI 
será de R$ 400 milhões, revela Máximo 
Lima, CEO e sócio fundador da HSI.

Hplus Hotelaria reestrutura 
equipe comercial visando crescimento

Depois de dedicar a primeira metade 
do ano em novas contratações, a Hplus 
Hotelaria, finaliza a sua reestruturação 
da área de Vendas, que conta agora 
com o profissional Jorge Damasceno, 
que assume como gerente de Contas 
Especiais e reforça a estratégia de atua-
ção da rede para o 2º semestre de 2016.

Formado em economia pela UDF e 
com 25 anos de trajetória profissional 
em turismo e hotelaria, com passa-
gem pela Embratur, Bancobrás e rede 
Atlântica, Damasceno usar a sua expe-
riência para apoiar na atuação, como no 
Centro-Oeste e demais regiões do Pais.  

Além de Damasceno, a rede contratou 
recentemente outros dois reforços no mês 

de abril: Leandro Begoti, ex-Bourbon, 
que assumiu como gerente regional de 
Vendas em São Paulo, com foco das 
vendas nas regiões Sul e Sudeste. Já na 
sede da rede em Brasília, a profissional 
Salete Soares, veterana da rede de hotéis 
Plaza, assumiu como gerente Regional 
de Vendas com foco nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste do País. 

A frente da equipe está o Diretor 
de Vendas, Ricardo Gouveia, cuja 
trajetória inclui a operadora Trend e a 
rede Blue Tree Hotels. A cada semana, 
Gouveia alterna entre os escritórios 
da rede em Brasília e São Paulo, de 
forma a alinhar as ações cada um dos 
núcleos. “Estamos nos preparando 
para inaugurar em breve hotéis em 
São Paulo, Tocantins, Manaus e no 
Pará. Por isso, essa reestruturação foi 
importante, pois trouxemos profis-
sionais com expertise de vendas no 
mercado hoteleiro para atuar em todas 
das regiões do Brasil.”, disse Gouveia

Nova equipe co-
mercial da Hplus 
comandada por 
Diretor de Vendas, 
Ricardo Gouveia
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Primeiro trem de luxo 
com suítes da América do Sul será 
lançado em 2017 

A Belmond acaba de lançar o primeiro 
trem de luxo com suítes na América do 
Sul, o Belmond Andean Explorer. O novo 
equipamento, que iniciará sua operação 
em maio de 2017, percorrerá uma das 
maiores rotas ferroviárias do planeta, 
saindo de Cusco para o Lago Titicaca e 
Arequipa, explorando antigas construções 
Incas em jornadas de uma ou duas noites.

O trem passará por algumas das 
paisagens mais deslumbrantes do mun-
do, e por dentro, os viajantes desfrutarão 
de um projeto de design elaborado pelo 
escritório ‘Inge Moore of The Gallery’, 
que trouxe às instalações inspirações 
retiradas das texturas e tecidos feitos à 
mão no país. Foram usado na confecção 
tons suaves da lã de alpaca, misturado 
com as cinzas de ardósia andinas.

O passageiro poderá contar com uma 
seleção de quatro roteiros, que inclui o 
“Peruvian Highlands”: uma viagem de 
duas noites e três dias partindo de Cusco - a 
capital do Império Inca - em meio às mais 
altas planícies dos Andes, atingindo 4.800 
metros de altitude, tendo por destino Puno, 
onde os hóspedes podem visitar aldeias 

remotas e ilhas flutuantes no lago Titicaca, 
e, em seguida rumando para o centro da 
cidade de Arequipa, Patrimônio Mundial 
da UNESCO. O roteiro inclui a chance de 
explorar o vasto Colca Canyon, conhecido 
por ser o ‘reino do condor’. Outra opção 
é o roteiro “Spirit of the Andes”, jornada 
que atravessa o Lago Titicaca em direção 
a Cusco, com duração de uma noite.

O Belmond Andean Explorer aco-
moda 68 convidados em cabines, sendo 
elas duas suítes, 20 cabines duplas e 12 
cabines com suítes para duas pessoas. O 
menu fresco e sazonal, elaborado com 
ingredientes locais, foi criado pelos chefs 
do Belmond Hotel Monastério, em Cusco, 
e é servido em dois carros destinados ao 
uso enquanto refeitórios de alto padrão. 

O vagão de observação é um deck 
ao ar livre; lugar ideal para desfrutar 
as paisagens junto à degustação de be-
bidas, enquanto o Lounge Car oferece 
um ambiente confortável para rela-
xar. Os valores começam em US$ 462 
por pessoa para o roteiro “Spirit of the 
Andes”, com todas as refeições inclusas 
e open bar e excursões determinadas.

Este será o oitavo trem de luxo da 
coleção Belmond, que se junta ao Belmond 
Hiran Bingham, no Peru, além do Venice 
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Simplon Orient-Express, que percorre 
o continente europeu, o Belmond Royal 
Scotsman no Reino Unido, e o Belmond 
Grand Hibernian, que será lançado na 
Irlanda durante o verão 2016.O trem é 
propriedade da Peru Rail, em socieda-
de 50%/50%, uma joint venture entre 
a Belmond e investidores peruanos.

Monte Verde (MG) 
promove Festival de Inverno nesse mês

Diversos hotéis, pousadas e res-
taurantes de Monte Verde, distrito de 
Camanducaia (MG), estão se preparando 
para receber a quarta edição do Festival 
de Inverno de Monte Verde, evento 
com extensa programação gratuita que 
acontece entre os dias 2 e 23 de julho.

Os turistas que forem visitar a cidade 
poderão conferir diversas opções de estadia 
e gastronomia, bem como aproveitar os sho-
ws, concertos, apresentações de rua e ofi-
cinas culturais que fazem parte da progra-
mação do evento. Um dos destaques será 
a apresentação da Orquestra Filarmônica 
da Melhoramentos Caieiras, que fará uma 
apresentação especial inspirada em gran-
des clássicos do Rock’n Roll mundial.

A casa da Gastronomia também é um 
dos destaques do evento, festival gastro-
nômico que terá vasta programação de 
cursos e oficinas para todas as idades. O 
Festival de Inverno conta com o apoio da 
Cia. Melhoramentos Florestal e realização 
da Prefeitura Municipal de Camanducaia.

Representantes do trade 
pedem maior divulgação 
do Brasil no exterior

Líderes de diversas entidades ligadas 
ao trade se reuniram recentemente na 
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), 
com o Presidente da Comissão de Turismo, 
Deputado federal Herculano Passos. O 
objetivo foi encontrar soluções para uma 
maior divulgação do Brasil no exterior. 

Entre os representantes estavam: 
o presidente da ABAV — Associação 
Brasileira de Agências de Viagens, Edmar 
Bull e seu diretor, João Lacerda; o Vice-
presidente da ABIH Nacional — Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, Manoel 

Cardoso Linhares; o assessor da CNTur 
— Confederação Nacional do Turismo, 
Rômulo Bustamantt; o diretor executivo 
da Associação Brasileira de Resorts, João 
Bueno e seu Presidente Luigi Rotunno; 
o presidente do FOHB — Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil, Manuel 
Gama e seu Diretor executivo, Orlando de 
Souza e Alexandre Sampaio, Presidente 
da FBHA — Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação. 

Uma das demandas levantadas pela 
CNC — Confederação Nacional do 
Comércio, Bens, Serviços e Turismo e 
pela CNTur — Confederação Nacional 
do Turismo foi a necessidade de uma 
mudança no modelo de financiamento 
da Embratur para que haja maior divul-
gação  do Brasil no exterior, buscando 
atrair mais turistas estrangeiros. O assunto 
foi corroborado pelo diretor de gestão 
estratégica do Ministério do Turismo, 
Jun Yamamoto. “A imagem que o tu-
rista estrangeiro tem do país, remonta à 
década de 70 - turismo sexual, mulheres 
nuas e selva - e aos problemas atuais do 
país, como o zika vírus. O Brasil teria que 
aproveitar o momento das Olimpíadas, 
em que toda a atenção estará voltada para 
o país, e trabalhar uma imagem integrada 
entre todos os setores, como fez Londres 
nas Olimpíadas de 2012”, salientou.

Durante a reunião também foi tratado 
sobre a suspensão pelo Supremo Tribunal 
Federal de um crédito extraordinário que 
seria usado pela Embratur para divulga-
ção dos Jogos Olímpicos no exterior. Uma 
audiência com o Ministro Gilmar Mendes, 

Líderes da ABAV, 
ABIH, FOHB, ABR, 
CNTur e FBHA 
foram até Brasília 
para reunião com o 
Deputado Federal 
Herculano Passos
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que determinou a suspensão, deve ser 
solicitada com o objetivo de explicar o 
resultado positivo que tal investimento 
trará ao turismo. Outro tema debatido 
foi o fim da exigibilidade do visto para 
turistas estrangeiros entrarem no Brasil. 

Reed Exhibitions
anuncia novo Presidente no Brasil 

A Reed Exhibitions Alcantara Machado 
acaba de fazer mudanças em sua lideran-
ça. A empresa organizadora de eventos 
anunciou Fernando Fischer como seu novo 
Presidente no Brasil, ao mesmo tempo que 
Juan Pablo De Vera, Presidente anteces-
sor, assume uma nova posição estratégica 
na Região, como Vice-Presidente Sênior 
de Desenvolvimento de Negócios para 
a América Latina. Ambos se reportam 
para Hervé Sedky, Presidente da Reed 
Exhibitions Américas (RX Américas).

O Brasil é um dos mercados mais 
importantes para a Reed Exhibitions, entre 
os 42 países em que a companhia atua. 
Fischer irá liderar a estratégia da Reed 
Exhibitions no Brasil com foco no apoio 
aos setores e clientes, diversificação do 
portfólio, desenvolvimento de marcas 
fortes de eventos, além de abordagens 
inovadoras, como o reforço na experti-
se da empresa em geração de negócios 
efetivos por meio de ferramentas digitais.  

Há 19 anos na empresa, Juan Pablo 
De Vera agora como Vice-Presidente 
Sênior de Desenvolvimento de Negócios 
para a América Latina será responsável 
em proativamente identificar e condu-

zir novas oportunidades de receita e 
de crescimento para a RX Américas na 
Região, incluindo fusões e aquisições. O 
Brasil será pioneiro em ter esta posição na 
região das Américas, com o objetivo de 
buscar novas maneiras para implementar 
ativações de marca, inovar nos modelos 
de parcerias estratégicas para agregar 
valor contínuo aos clientes e indústrias.

Apesar do atual cenário econômico 
no Brasil, a Reed continua a investir no 
crescimento de suas operações no País 
e na América Latina. Desde a aquisição 
da Alcantara Machado em 2007, a em-
presa investiu mais de R$ 377 milhões 
no país e, somente em 2014, suas feiras 
geraram mais de R$ 3 bilhões em resul-
tados de negócios para os expositores.

Isenção de vistos tem início 
e será vigente até setembro

A isenção de vistos para turistas ame-
ricanos, japoneses, canadenses e austra-
lianos que desembarcarem no país até 
o dia 18 de setembro começou a vigorar 
no dia 1º de junho. A iniciativa faz parte 
da estratégia do Ministério do Turismo 
em incentivar a entrada de visitantes de 
países que, só em 2015, foram responsáveis 
pela emissão de 759.087 turistas segun-
do o Anuário Estatístico do Turismo.

A Embaixada dos Estados Unidos já 
disponibilizou um blog para informar 
cidadãos americanos interessados em 
visitar o Brasil durante esse período que 
o governo brasileiro facilitou a entrada no 
país. No ano passado, os EUA enviaram 
575.796 turistas para o país, perdendo 
apenas para a Argentina, responsável 
por 2.079.823 de visitantes, o equivalente 
a 33% do total de turistas.  A embaixada 
norte-americana também está produzin-
do um vídeo sobre a isenção de vistos 
que será divulgado nas redes sociais.

A medida do Governo Federal de 
isenção de vistos para turistas de quatro 
países levou em consideração um conjunto 
de fatores como: países que mais gastam 
no Brasil, baixo risco migratório e forte 
tradição olímpica. “Esses milhares de 
turistas que são esperados para participar 
da grande festa que será a Olimpíada do 
Rio irão movimentar a economia do país 

Fernando Fischer 
ocupa a posição de 
Juan Pablo de Vera, 

novo VP Senior de 
Desenvolvimento 
de Negócios para 

América Latina
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por meio dos gastos em hotéis, restaurantes, 
aluguéis de veículos, entre outros”, ava-
liou o ministro Henrique Eduardo Alves.

Com o intuito de informar os mercados 
beneficiados com a medida, o Ministério do 
Turismo, em parceria com os ministérios da 
Justiça e Relações Exteriores, produziu um 
Perguntas e Respostas em português, inglês 
e espanhol para sanar dúvidas sobre a ação.

A expectativa é de que a medida articu-
lada pelo ministro do Turismo, Henrique 
Eduardo Alves, tenha reflexos tanto no 
aumento de visitantes quanto no incremen-
to da economia. De acordo com a OMT 
- Organização Mundial do Turismo, a faci-
litação de viagens pode gerar um aumento 
de até 20% no fluxo entre os destinos. Isto 
representa um acréscimo aproximado de 
75 mil turistas internacionais e uma injeção 
de US$ 80 milhões na economia brasileira.

O turista norte-americano é o que mais 
gasta no Brasil no segmento de lazer. O 
gasto médio dia do visitante que vem para 
o Brasil dos EUA é de US$ 125,21, enquan-
to a média global é de US$ 87 de acordo 
com a Demanda Internacional do MTur. 

Aeroportos de Congonhas 
e Santos Dumont poderão 
ser abertos a iniciativa privada 
      Visando reduzir uma dívida estimada 
em R$ 500 milhões e melhorar as condições 
de uso dos passageiros, a Infraero pretende 

abrir capital para a iniciativa privada dos 
aeroportos de Congonhas (SP) e Santos 
Dumont (RJ). Estes aeroportos são res-
ponsáveis por uma das dez ponte aéreas 
mais movimentadas do mundo. Segundo 
dados da Infraero, Congonhas recebe 
atualmente um fluxo de 17,1 milhões 
de passageiros por ano enquanto que o 
Santos Dumont mobiliza um total de 9,9 
milhões de passageiros.

Com a abertura do capital destes dois 
aeroportos, a Infraero poderá ficar com 
51% do total das ações, sendo que os 49% 
restantes poderão ser repassadas ao setor 
privado. A proposta está sendo discutida 
dentro do Ministério do Planejamento, mas 
uma questão já foi decidida. A Infraero 
continuará no controle destes aeroportos.

Festuris confi rma participa-
ção de duas grandes companhias 
aéreas internacionais

O Festuris Gramado - Feira Internacional 
de Turismo, que acontecerá de 3 a 6 de novem-
bro de 2016, no Serra Park em Gramado (RS), 
continua em ritmo acelerado de confirmação 
de expositores. O evento que é organizado 
pela empresa Rossi & Zorzanello é conside-
rado pelo trade a mais importante e rentável 
feira de negócios turísticos da América Latina 
e a melhor plataforma de negócios B2B para 
o mercado brasileiro e sul-americano.

Festuris Gramado 
(RS) será realizado 
de 3 a 6 de novem-
bro de 2016
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Em sua 28ª edição, o evento acaba de 
confirmar a participação das companhias 
aéreas internacionais Emirates e Royal 
Air Maroc. Elas vem se somar as demais 
companhias que já confirmaram presença: 
Avianca, Air Europe, LATAM, Azul, United, 
TAP, South Africa, GOL, Aeromexico.

O Festuris, que engloba a feira, congres-
so e eventos paralelos, reúne anualmente 
mais de 14 mil profissionais do setor de 
viagens e turismo, empresários e executivos 
com poder de decisão em negócios. São 
2.500 marcas em 22 mil metros quadra-
dos. Em sua última edição, o evento teve 
um impacto econômico de 212 milhões 
de reais em geração de negócios, segun-
do dados do Observatório do Turismo 
da Universidade Federal Fluminense.

Destinos nacionais estão 
em alta entre os viajantes, diz MTur

O desejo dos brasileiros de viajar para 
destinos nacionais alcançou o maior índi-
ce dos últimos cinco anos. A pesquisa 

Sondagem do Consumidor – Intenção 
de Viagem, do Ministério do Turismo, 
mostra que entre os que planejam viajar 
nos próximos seis meses, 79,7% o fará 
dentro do país – 5,6 pontos percentu-
ais a mais do que o registrado em igual 
período de 2015. Na comparação entre 
os meses de maio de cada ano este foi 
o quarto crescimento consecutivo.

Outra tendência identificada pela 
pesquisa é o crescimento das viagens 
de ônibus, que alcançou 17,2% da 
preferência dos viajantes ante 10,9% 
registrado em igual período de 2015. 
Apesar desse crescimento, o avião 
permanece na primeira colocação, 
escolhido por 55,6% dos turistas.

A Sondagem do Consumidor – 
Intenção de Viagem é um estudo do 
Ministério do Turismo que mede a 
intenção de viagem nos próximos seis 
meses com uma amostra de dois mil en-
trevistados em sete capitais: Salvador, 
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife.

Salvador é um 
dos destinos 
em alta no Brasil

Bahiatour
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InterContinental São 
Paulo realizou 3º Pedal Voluntário

No último dia 3 de julho o hotel 
InterContinental São Paulo realizou a 3ª 
edição do Pedal Voluntário. O objetivo desta 
ação foi arrecadar donativos a uma entidade 
para idosos na Vila Canaã, Zona Sul da capi-
tal. Na ação, o hotel ofereceu um café da ma-
nhã aos participantes. As doações puderam 
ser feitas na recepção do hotel e os produtos 
mais solicitados foram fraldas geriátricas 
tamanhos P, M, G e GG, leite em pó, roupas e 
objetos que possam ser expostos e comercia-
lizados em bazares organizados pela enti-
dade, além de demais itens não perecíveis.

Rede Vert Hotéis arrecada agasal-
hos para moradores de rua em BH

A Rede hoteleira mineira começou 
uma campanha para arrecadação de aga-
salhos, cobertores e roupas de frio. Todos 
os hotéis da rede em Belo Horizonte es-
tão prestando auxílio aos moradores de 

rua que, neste ano, já estão sofriam as 
consequências do frio do inverno antes 
mesmo da chegada oficial da estação. 

A campanha foi idealizada pela ge-
rente administrativo-financeira da Rede 
Vert Hotéis, Geni Zarife, após ter escuta-
do numa reportagem sobre a dificulda-
de dos albergues da capital mineira de 
atender toda a demanda de moradores 
de rua neste ano por causa do frio. Os 
agasalhos e cobertores arrecadados foram 
distribuídos nos Albergues da Prefeitura 
e da Sociedade São Vicente de Paula.

Os colaboradores 
da Rede iniciaram 
a arrecadação a 
partir da sede da 
Vert Hotéis
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MasterLine 
Comemora cinco anos de atividades

A MasterLine completou no último 
mês de junho cinco anos de atividades 
e tem muitos motivos para comemorar. 
Hoje é uma das principais fornecedoras 
de mobiliários para eventos do país. A 
empresa com sede em Arapongas (PR) 
foi criada para atender o mercado ho-
teleiro fornecendo móveis, acessórios 
e diversos outros produtos utilizados 
em sua implantação ou reforma. O 
objetivo é facilitar os gestores de ho-
téis a encontrarem vários produtos de 
fabricação própria e de marcas consoli-
dadas no mercado brasileiro e mundial 
com qualidade, durabilidade em um 
só lugar, com preços competitivos.  

Com isto, a MasterLine tem crescido 
e cada vez mais consolida presença no 
mercado como fornecedora de mobili-
ários e acessórios para eventos. Além 
disto, representa renomadas marcas 
hoteleiras no estado do Paraná, como 
Consul, Brastemp e Semp Toshiba. 

Grandes redes hoteleiras e hotéis 

independentes já são parceiras da 
Master Line, como: Atlântica Hotels, 
Accor, Arco, Bristol, Intercity, Club 
Med, Hotéis Alvorada, Royal Palm, 
Tauá, Bourbon, Deville, entre outros. A 
empresa também já conquistou vários 
clientes de centros de convenções como 
o Expoville, em Joinville (SC), o Centro 
de Convenções D. Pedro, em Campinas 
(SP) e entidades como o SEBRAE. 

De acordo com o sócio diretor da 
empresa, Roberto Alonso Garcia, o 
setor hoteleiro representa 80% do 
faturamento da MasterLine e a ex-
pectativa é aumentar ainda mais o 
portfólio de produtos para continuar 
oferecendo várias opções ao setor.

 Contato – Fone (43) 3056-0166
www.masterlinemoveis.com.br  
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Mudanças na rede THG
A THG — Transamérica Hospitality 

Group promoveu uma reestruturação 
em suas gerencias comerciais. Vânia 
Dezordi que já fazia parte da equipe 
dos Hotéis Transamérica Comandatuba 
gerenciando Eventos, assumiu a ge-
rência da equipe de vendas de todos 
os empreendimentos da THG e terá 
Rodrigo Tort como Sub-gerente. No 
resort Transamérica Comandatuba, 
Sandro Reis que é o Gerente de Vendas 
Lazer assume também a área de 
Eventos e Diana Crull, a sub-gerência. 

Roberto Snel 
assumiu a gerência geral do Porto 
Retrô Flat Boutique em Porto Alegre 

O empreendimento está localiza-
do no bairro Moinhos de Vento na 
capital gaúcha e foi recém certificado 
pelo Trip Advisor, com o conceito 
máximo Excelência/2016. O executivo 
Snel traz em sua bagagem profissio-
nal muita experiência na hotelaria, 

pois já atuou em renomados hotéis, 
como: Plaza São Rafael (Porto Alegre), 
Wish Serrano Resort (Gramado), Laje 
de Pedra Resort e Hotel Mountain 
Village (Canela), Costa Brasilis Resort 
(BA) e Everest Porto Alegre Hotel.

O desafio de Snel será man-
ter bem posicionado o Porto 
Retrô Flat Boutique que pos-
sui atendimento personalizado 
e ambientações de bom gosto. 

Mussulo Resort (PB) 
apresenta seu novo gerente de A&B

 Localizado no Litoral Sul da 
Paraíba, o Mussulo Resort by Mantra 
contratou Eliseu Abreu para ocupar o 

cargo de gerente de A&B. Formado em 
hotelaria e com MBA em planejamento 
estratégico, o profissional se especia-
lizou em alta gastronomia pelo CTH 
Hospitality em Dublin, na Irlanda. 

Na área profissional, o executivo 
conta com 16 anos de experiência em 
hotelaria e sistema de gestão. Em seu 
currículo, passagem pela Travel Ace 
Assistance, Nord Administradora 
de Hotéis e Flats, Dj Hotelaria S.A, 
Bristol Hotéis & Resorts, Nord Hotéis, 
Fidelity Indicating, Maldron Hotels 
& Partner Hotels, Hardman Praia 
Hotel e Thermas Hotel & Resort. 
Entre seus objetivos como geren-
te de A&B do Mussulo Resort by 
Mantra está o de agregar valor ao 
serviço do empreendimento e au-
mentar a satisfação dos clientes.
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Nova equipe 
comercial do THG

Roberto Snel

Eliseu Abreu
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Novo gerente geral 
no Tryp Tatuapé (SP) 

Administrado pela rede Meliá 
Hotels International, o Hotel Tryp 
Tatuapé (SP), acaba de anunciar a 
nomeação de Daniel Lauria para 
gerente geral do empreendimento, 
que está na rede desde 2003.  Com 
mais de 10 anos de experiência no 
setor hoteleiro, Lauria iniciou sua 
trajetória como mensageiro no hotel 
paulistano. Em 2004, foi promovido 
para auxiliar de recepção, se tornando 
recepcionista júnior dois anos depois. 

Chegou ao cargo de chefe de recepção 
em 2008 e, de 2011 até então, foi chefe de 
serviços, assumindo agora a gerência ge-
ral do hotel. Daniel é formado em hotela-
ria pela Universidade Anhembi Morumbi 
e fala fluentemente inglês e espanhol.

Grupo Privé anuncia novo 
supervisor nacional de vendas

Como parte do processo de re-

Daniel Lauria

posicionamento da marca, o Grupo 
Privé anuncia a contratação de um 
novo supervisor nacional de vendas. 
Ivanildo Marques será responsável 
pelo atendimento comercial junto às 
agências e operadoras de viagem.

O profissional acumula 26 anos de 
experiência no turismo, além de pas-
sagens por grandes empresas como 
Varig, Lowell Travel USA, BTI Brasil, 
Carrefour e Grupo Rio Quente, atu-
ando na área comercial em funções de 
supervisão e planejamento de vendas, 
prospecção e fidelização de clientes. 

Novos chefs no 
Renaissance São Paulo  

O restaurante do hotel paulista-
no, Terraço Jardins, está sob novo 
comando. O empreendimento con-
tratou os Chefs Icaro Rizzo e Thiago 
Frare, respectivamente responsáveis 
pela cozinha quente e confeitaria do 
restaurante, e apresentadas pelo Chef 
executivo do hotel, Gayber Silveira. 

Icaro Rizzo é formado em 
Gastronomia e iniciou sua carreira 
como estagiário free lancer em buffets 
de eventos, em 2005. Dois anos depois, 
em 2007, Icaro começou a traçar sua 
história no Renaissance São Paulo Hotel 
como estagiário de cozinha. Tornou-se 
Chef de Partie, em 2012 e Sous Chef, em 
2013. Icaro realizou em Buenos Aires o 
curso de carnes nobres, em 2010; curso 
de gastronomia chilena, no Chile, em 
2007; cursos com Ferran Adria e Claude 
Troisgos e participou Marriott Chefs 
Excellence, em Orlando, no ano de 2015.

Thiago Frare é formado em 
Gastronomia pelo SENAC. Iniciou 

Ivanildo Alves

Icaro Rizzo, responsável pela cozinha 
quente do Renaissance SP
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sua carreira trabalhando em buffet, na 
cozinha quente, mas foi atraído pelo 
mundo da confeitaria. Deu início na 
carreira em São Paulo, como estagiá-
rio de Confeitaria, no Renaissance São 
Paulo Hotel, em 2005. No ano seguinte, 
foi efetivado como 3º confeiteiro. Após 
este período, Thiago decidiu aprimorar 
ainda mais o seu talento com os doces 
estudando sobre chocolates na Chocovic, 
em Barcelona. Trabalhou também na 
Espanha se especializando em panifica-
ção e doces. Aproveitando sua tempora-
da na Europa, Thiago estudou sorvetes, 
entremês e pastilhagem, em Paris. 

Meliá Paulista (SP) 
apresenta nova gerente geral

O empreendimento situado na capital 
paulista, está sob novo comando. Há 
14 anos na empresa, Natalie Diorio 
iniciou sua trajetória como supervisora 

de recepção no Meliá Jardim Europa 
em 2002, após voltar de uma temporada 
nos Estados Unidos trabalhando em um 
resort para aprimorar o inglês e espa-
nhol. Hoje, ela passou a ocupar o cargo 
de gerente geral. Natalie é formada em 
Tecnologia em Hotelaria com pós-gra-
duação em Administração de Marketing 
pela FAAP, MBA em Gestão em 
Gastronomia pela Anhembi Morumbi 
e Pós MBA em Gestão Hoteleira pelo 
B.I International.

Novo GG no 
Grand Hyatt São Paulo 

Com mais de 20 anos de atu-
ação na rede Hyatt, o francês 

Yann Gillet assume como Gerente 
Geral o Grand Hyatt São Paulo. 
Nascido em Bordeaux na França, 
e formado em hotelaria pela Hotel 
Management School de Paris, 
Yann tem experiências nas áre-
as de Finanças e Marketing. 

O executivo iniciou sua carrei-
ra na Hyatt  em 1994,  passou por 
outras redes hoteleiras e  retor-
nou para a companhia em 2002.  A 
partir  daí ,  atuou nos hotéis  Hyatt 
Regency Casablanca,  no Marrocos, 
Park Hyatt  Johannesburg,  na 
África do Sul ,  esteve também 
à frente da abertura do Park 
Hyatt  Chennai ,  na Índia,  e  por 
f im comandava o Hyatt  Regency 
Paris  Charles de Gaulle,  no aero-
porto que leva o mesmo nome. 

Thiago Frare, responsável pela 
confeitaria do Terraço Jardins

Natalie Diório

Yann Gillet
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Grand Mercure Recife 
Atlante Plaza 
tem novo Gerente Geral 

O hotel localizado na capital pernam-
bucana contratou Carlos Dias como novo 
Gerente-Geral da unidade. O executivo, 
que é formado em gestão e hotelaria e 
administração de empresas, soma mais 
de 20 anos em gestão de hotéis, envol-
vendo as áreas operacional, alimentos 
e bebidas, financeira, administrativa, 
contábil e comercial, experiente tam-
bém no relacionamento com equipes, 
clientes e investidores. O executivo terá 
como objetivo fortalecer ainda mais o 
engajamento da equipe visando sempre 
o melhor desempenho e sempre trazer 
inovações na implementação de ações 
voltadas à qualidade dos serviços.

Mavsa Resort 
apresenta novo executivo

O Mavsa Resort, Convention & 
Spa,  empreendimento localiza-
do em Cesário Lange (SP),  está 
apresentando Valmir Rocha como 
o novo gerente de hospedagem 
do hotel .  O profissional  já  havia 
atuado no empreendimento entre 
os anos de 2013 e 2014,  e  agora 
retorna ao resort  para assumir 
um novo desafio profissional .  O 
executivo é formado em gestão 
em hospital idade,  com ênfase 
em marketing e gestão de pes-
soas,  pela Cornell  University, 
dos Estados Unidos.  Além disso, 
também cursou Gerenciamento de 
Custos de Alimentos e Bebidas, 
no Senac.  Atuou em empreendi-
mentos de diversas regiões do 
país  e  construiu uma carreira 
internacional ,  passando por Town 
& Country Caterers (Congers, 
NY – USA),  como supervisor 
geral  e  responsável  pela prepa-
ração e execução de eventos;  e 
Meadowlands Exposit ion Center 
(Secaucus,  NJ – USA),  como as-
sistente de al imentos e bebidas.

Possui  experiência como subge-
rente geral ,  gerente operacional , 
supervisor geral  e  gerente de re-
cepção.  De volta ao Mavsa,  passa 
a ser  responsável  pela hospeda-
gem e hospital idade,  administran-
do os departamentos de recepção, 
guest  service e  governança. 

Novo chef no Belmond 
Copacabana Palace (RJ)

O hotel Belmond Copacabana 
Palace, localizado no Rio de Janeiro 
(RJ), está apresentando o francês 
David Mansaud como seu novo 
chef executivo. O profissional reú-
ne mais de 15 anos de experiência, 
tendo iniciado sua carreira em 1998 
no Sofitel Le Parc, empreendimento 
com uma estrela Michelin, em Paris, 
na França. Natural de Versailles, o 
chef trabalhou no restaurante Sofitel 
Le Parc sob a supervisão de Alain 
Ducasse. Após sua primeira expe-

O novo Gerente 
Carlos Dias com 
alguns membros 
da equipe

Valmir Rocha já 
havia atuado no 

resort entre 
2013 e 2014
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riência, Mansaud atuou no restau-
rante do Hotel Scribe (duas estrelas 
Michelin), também em Paris, desta 
vez sob a supervisão do chef Yannick 
Alleno, e no restaurante Le Mas Perrier, 
na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Ainda na França, Mansaud traba-
lhou no hotel Dormy House, em Étretat, 
para em seguida assumir o restauran-
te do hotel Astor Saint Honoré, em 
Paris, além de ter dado aulas na École 
de Cuisine Alain Ducasse. Quando 
chegou ao Brasil, em 2012, assumiu o 
cargo de chef executivo e instrutor geral 
do curso superior de gastronomia da 
Universidade Estácio de Sá, único do 
país a ter a chancela de treinamento 
da Alain Ducasse Education (ADE).

AccorHotels contrata 
gerente de Revenue Management

A AccorHotels está apresentando 
Fernanda Palhares como a nova geren-
te de Revenue Management Midscale 
América do Sul. Com a contratação da 
profissional, a empresa espera otimi-
zar receita, os canais de distribuição e 
market share em cada cidade, con-
tribuindo para maior eficiência das 
operações da companhia na região.

Fernanda será responsável por 
assegurar a meta do REVPAR para 
cada marca, priorizando a distribuição 
direta, definir a estratégia de preços e 
Revenue Management para cada hotel 
visando as metas de receita, imple-
mentar as ferramentas adaptadas de 
Revenue Management nas marcas 
midscale e contribuir no desenvolvi-
mento de cada membro da equipe.

A executiva é formada em 
Hotelaria pelo Senac e pós gra-
duada em Marketing pela 
Universidade Makenzie. Há 12 
anos na AccorHotels, Fernanda irá 
se reportar a Guilherme Marques, 
Head of Pricing and Revenue 
Management AccorHotels América 
do Sul e funcionalmente ao líder das 
Operações Midscale, Olivier Hick.

David Mansaud iniciou sua carreia 
na gastronomia em 1998

Fernanda Palhares 
está na Accorho-
tels há 12 anos
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Foi-se o tempo em que apenas 
uma boa apresentação do prato 
em um restaurante importava 

para o hóspede. Hoje, com o advento 
da tendência de gourmetização, onde o 
cliente passa a entender melhor sobre 
a composição de um prato e sua har-
monização com diferentes bebidas, 
o restaurante que não oferece algo 

Cervejas Especiais 
ganham espaço na mesa dos hotéis

O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo, com 
uma média de produção anual de 14 bilhões de litros da be-

bida, fi cando atrás apenas de China e Estados Unidos. 

O mercado de cerve-
jas artesanais deverá 
movimentar R$ 2 bilhões 
este ano

diferente, facilmente perde o freguês.
Com a enorme variedade de cervejas no 
mercado, e pelo fato do cliente conhe-
cer mais a fundo cada um dos rótulos, 
o consumidor está cada dia mais exi-
gente na hora de escolher o menu ideal 
em um restaurante de hotel. De acordo 
com um estudo divulgado pela Mintel 
– Agência de Inteligência de Mercado, o 
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Marcel Ocampo – 
“Com um mercado em 
constante expansão e 
buscas por experiências 
gastronômicas, as cerve-
jas especiais merecem 
toda atenção”

mercado de cervejas premium cresceu 
36% nos últimos três anos no Brasil. 
Conhecidas como Cervejas Especiais, 
Cervejas Artesanais ou Cervejas 
Premium, essa bebida tem como dife-
rencial a maneira em que é produzida, 
indo na contramão da produção em 
larga escala, onde essas cervejas são 
fabricadas de maneira mais cuidadosa, 
com o foco na apreciação por clientes 
mais exigentes e que buscam sabor.

Carta de cervejas 
como diferencial

Existem no mundo mais de 90 estilos 
de cervejas, divididas em quatro gran-
des escolas cervejeiras: Alemã, Belga, 
Inglesa e Americana. Um dos fatores 
que mais agrada o consumidor nas cer-
vejas americanas, é o alto teor de lúpu-
los gerando amargor e aromas, assim 
como a possibilidade que as cervejas 
belgas possuem de serem harmoniza-
das com diversos pratos e sobremesas.

De acordo com o Sommelier de 
cervejas Marcel Ocampo, o consumo 
da cerveja artesanal e de qualidade 
premium tem crescido nos últimos 
anos. Segundo ele, o vinho deixou de 
ser a única bebida sofisticada ideal 
para acompanhar boas refeições, onde, 
muitos donos de restaurantes, bares 
e hotéis tem revisto a maneira como 
trabalham com as cervejas deste tipo.

Países como Estados Unidos, 
Austrália e Japão não estão mais conse-
guindo dissociar a imagem de um bom 
restaurante sem a presença de cervejas 
especiais. Para Ocampo, “considerando 
o clima brasileiro e a forte tendência na 
busca por bons produtos, as empresas 
que não se prepararem em possuir esses 
itens em suas cartas podem estar corren-
do sérios riscos de perda de um fatura-
mento expressivo. Com um mercado em 
constante expansão, temperaturas ele-
vadas típicas de nosso país, e buscas por 
experiências gastronômicas, as cervejas 
especiais merecem toda atenção”, alerta.

Na opinião do sommelier, as redes 
hoteleiras possuem grandes chances 
de atingir esse público se investir em 
rótulos de cervejas típicas da região e 
se investirem em cervejas mais sofis-

ticadas. “Tente atender os hóspedes 
apreciadores de cervejas com produtos 
típicos de sua região, de preferência 
que leve algum ingrediente, também 
regional, em sua composição. Já as 
cervejas mais sofisticadas, provavel-
mente cervejas importadas especiais, 
conquistam o cliente pela harmoni-
zação perfeita para cada momento. É 
muito importante de ter uma carta de 
cerveja bem diversificada que atenda 
todas as necessidades e de preferência 
um profissional qualificado para guiar 
o cliente para uma escolha perfeita”.

Ocampo defende que além de ter um 
bom estoque de rótulos de cerveja, é 
essencial ter um profissional capacitado 
no hotel para atender os clientes e saber 
orientar sobre qual bebida é mais apro-
priada para cada prato escolhido. Além 
disso é essencial que os fornecedores 
dessas cervejas garantam o abastecimen-
to continuo do produto, dando suporte 
total em relação a treinamentos, taças 
oficiais e sugestões de harmonização.

Harmonização
A harmonização entre cervejas espe-

ciais e pratos da alta gastronomia é algo 
que tem sido muito difundido em pubs, 
bares e em restaurantes de hotéis, onde 
muitos realizam festivais gastronômicos 
com o diferencial de harmonização.
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Na visão do sommelier de cerve-
jas Francis Mainardi, a bebida pode 
combinar muito bem com diferentes 
pratos. “Você pode buscar uma har-
monização por semelhança (quando 
você busca a “harmonia” entre aromas 
e sabores, tanto da cerveja, quanto do 
prato), por exemplo: Aromas inten-
samente tostados de uma STOUT ou 
IMPERIAL PORTER com Petit gateau. 
Ou uma harmonização por contraste 
(quando se busca interação específi-
ca com ingredientes), por exemplo: a 
acidez de uma cerveja do estilo Fruit 
Lambic e a doçura do chocolate branco. 
Nos dois usei exemplos de harmoni-
zação de cerveja com doce, isso é uma 
quebra de paradigmas que estamos 
acostumados a ouvir por aí.  Mas 
também podemos harmonizar tran-
quilamente com pratos salgados”.

O profissional afirma que é essen-
cial que o restaurante invista em uma 
carta de cervejas com variedade de 
rótulos, com um pouco de cada esti-
lo da bebida. Para ele, muitas vezes 
não é preciso ter uma carta muito 
extensa, e sim uma carta completa. 

Assim como existe o paradigma de 
que o vinho combina mais com o in-
verno para consumo, o mesmo aconte-

ce com as cervejas, onde muitos acre-
ditam que só é bom apreciar a bebida 
em dias de muito calor. Na opinião de 
Mainardi, esse paradigma precisa ser 
quebrado, pois existem cervejas para 
todas as estações do ano. “Em épocas 
mais quentes do ano, pode-se procu-
rar por cervejas mais leves, refrescan-
tes... assim como uma boa American 
Lager (conhecida popularmente como 
pilsen), ou até mesmo uma Witbier, 
que é um estilo belga que leva trigo e 
condimentos como semente de coentro 
e casta de frutas cítricas. Em climas 
mais frios, por exemplo, podemos bus-
car as cervejas mais intensas de sabor 
e graduação alcoólica mais elevadas. 
Por exemplo uma Bock, DoppelBock, 
Stout, Porter. Se você tem uma car-
ta de vinhos então, será ‘obriga-
ção’ ter uma de cervejas”, afirma.

Pelo fato das cervejas especiais 
serem produzidas em baixa escala 
em micro cervejarias, uma das preo-
cupações do gestor de restaurante é 
quanto ao atendimento da demanda 
pela bebida. Francis afirma que esses 
locais não possuem o mesmo tamanho 
das indústrias das marcas comerciais. 
De acordo com ele, esse é o grande 
diferencial de uma cerveja especial 
para uma comum: o processo de pro-
dução. “O processo de fabricação é 
seguido à risca como deve ser: Fazer 
a cerveja.. maturar e fermentar no seu 
tempo. Isso leva mais tempo. Na minha 
visão, hoje quem não tem uma carta 
de cervejas – tanto em hotéis, ou em 
restaurantes – Está um pouco atrasa-
do em relação ao seu concorrente”. 

Francis é representante da empresa 
Multibeer, a qual seleciona e distribui 
rótulos de cervejas especiais em diver-
sos estabelecimentos. Segundo ele, o 
mercado não para de crescer, mesmo 
com a grande incidência de impostos 
para micro cervejarias. A Multibeer é 
uma distribuidora de cervejas, dentro 
do grupo Multifoods. Seu portfólio 
conta com cerca de 200 rótulos dife-
rentes de cervejas. Pelo menos 180 
rótulos nacionais de 12 marcas. Dentre 
os estilos de cerveja distribuídos es-
tão as cervejas leves, fortes, amargas, 

Francis Mainardi – 
“Se você tem uma carta 

de vinhos então, 
será ‘obrigação’ ter 

uma de cervejas”
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adocicadas, clara, escura, de trigo ou 
cevada, frutada, etc. “No mundo das 
cervejas, temos uma variedade mui-
to grande de estilos, assim como no 
mundo dos vinhos. Temos em torno de 
190 estilos e sub-estilos da bebida”.

Dentre algumas dicas para os hotéis 
que desejam preparar sua própria car-
ta de cervejas, Francis acredita que seja 
ideal apostar em um mix de produtos 
Brasileiros. Segundo ele, muitos hotéis 
tem uma demanda de estrangeiros que 
não querem tomar a cerveja importada 
de seu país aqui, e sim um produto 
local e fresco. “As cervejas importadas, 
na sua maioria tem grande qualidade, 
porém a importação sem os cuidados 
que a cerveja deve ter, prejudicam 
seu aroma e sabor. Por isso sempre 
prefira um produto fresco, próximo 
da sua fonte de produção. O ideal 
é começar com alguns poucos rótu-
los, e sentir a necessidade do cliente 
em aumentar a carta aos poucos. A 
variedade é sempre bem-vinda”.

Rótulos variados
Localizada na cidade de Paraty (RJ), 

a Pousada do Sandi oferece desde o ano 
de 2013 uma extensa carta de cervejas 
para seus hóspedes. De acordo com a 

gerente comercial do empreendimento, 
Viviane Barbosa, a decisão de investir 
nesse tipo de serviço é por conta do 
segmento o qual a pousada está acos-
tumada trabalhar. “Trabalhamos com 
o segmento de luxo, e por isso aposta-
mos na carta de cervejas. Além disso, 
apostamos nesse serviço, pois por ser 
uma cidade de litoral, quente, as cerve-
jas são mais refrescantes do que seria 
tomar vinho ou destilados”, conta.

Os clientes podem apreciar a be-
bida sempre a harmonizando com 
pratos do restaurante do empreendi-
mento. Para a elaboração da carta, a 
pousada contratou o especialista em 
cervejas, Cássio Piccolo, proprietário 
do renomado FrangÓ, bar pioneiro 
em cervejas e referência no Brasil. “No 
mercado em que estamos inseridos a 
diferenciação é algo muito importan-
te, por isso apostamos nas Cervejas 
Especiais – nacionais e importadas, 
assim como nas artesanais da região”. 

A carta de cervejas da pousada conta 
com mais de vinte rótulos, mesclados 
entre cervejas nacionais e importadas. 
São cervejas da Alemanha, República 
Tcheca, Bélgica, Holanda, Brasil e 
Irlanda, todas servidas no restaurante 
comandado pelo chef italiano Pippo. 

A Pousada do Sandi, 
localizada em Paraty 
(RJ), oferece rótulos 
de diferentes países 

em sua carta de 
cervejas
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Fispal Food Service 2016 
movimentou mercado 
de alimentação fora do lar

32ª edição da feira reuniu os 
principais fornecedores do segmen-
to, que apresentaram as principais 
tendências para o setor

O Expo Center Norte, espaço de 
eventos localizado na zona norte da 
capital paulista, recebeu entre os dias 14 
e 17 de junho, mais uma edição da Fispal 
Food Service 2016, feira internacional 
de alimentação fora do lar. Foram mais 
de 1.500 marcas presentes no evento, 
que reuniu um público qualificado à 
procura de novidades para seus res-
taurantes. A próxima edição da Fispal 
Food Service será realizada no mesmo 
local entre os dias 06 e 09 de junho.

Dentre os inúmeros expositores pre-
sentes no evento, a empresa Di Pratos 
Multinox se destacou com diversos pro-
dutos para o mercado de restaurantes, ho-
téis, entre outros. A empresa apresentou 
em seu estande a linha de produtos em 
melamina, rechauds em inox, taças, boti-
jões térmicos, entre outros. A linha de ta-
çax e louças Acoroc Professional também 
foi um dos destaques, com variedades de 

utensílios que se adequam a empreendi-
mentos de diversos portes diferentes.

A Desbravador Software trouxe 
para a feira a solução Desbravador Fast, 
sistema que auxilia nos processos opera-
cionais e gerenciais do estabelecimento. 
Através desse software é possível realizar 
a elaboração da ficha técnica, a composi-
ção nutricional até a análise gerencial das 
vendas. Através da ferramenta, o usuário 
consegue gerenciar as ações através do 
uso de equipamentos touchscreen, dispo-
sitivos móveis e a integração com balan-
ças, microterminais e leitores de código 
de barras, o que agiliza os lançamentos 
e o controle de comandas e pedidos.

A empresa também apresentou o 
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Os corredores do 
Expo Center Norte 
fi caram lotados 
durante os quatro 
dias de feira

Studio F
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sistema de Controle de Filas, Controle 
de Pedidos e Reserva de Mesas, agili-
zando o atendimento em estabelecimen-
tos gastronômicos. Através do sistema 
de controle de filas, o cliente recebe 
um SMS com informações sobre seu 
pedido em um restaurante, evitando 
que o mesmo fique na entrada do res-
taurante aguardando ser chamado. 

O lançamento da linha Express mar-
cou a participação da Pratica nessa edição 
da Fispal Food Service. O destaque da 
linha fica por conta do Forza Express: 
um forno que garante pizzas crocantes 
e gratinadas em dois minutos. A veloci-
dade do preparo dos alimentos é graças 
a diversas funcionalidades como o ar 
impingido (320º), controle de velocidade 
do ar, radiação infravermelha, possibi-
lidade de armazenamento de receitas 
na memória do forno, entre outros.

A Prática também lançou o ultra-
congelador profissional BCF, ideal 
para alimentos sensíveis e com menor 

densidade. O produto é ideal pois 
mantém as características do alimento 
como cor, textura, odor e sabor após o 
processo de congelamento. Através do 
utensílio, é possível congelar proteína 
animal, vegetais, legumes e doces de 
confeitaria sem queimar os alimentos.

O grande lançamento da empresa 
Mult-Grill na feira foi a linha de pro-
dutos Glass, a qual une praticidade, 
economia e tecnologia em grelhadores. 
A linha Mult-Grill Glass é composta por 
cinco modelos com estrutura em aço 
inoxidável e lâmina “vitrocerâmica” 
resistente a impactos e choques elétricos. 
O aquecimento do produto é realizado 
através de resistências de níquel cro-
mo (fabricação própria), possibilitando 
atingir 270º C em menos de três minutos.

11º Festival de Turismo 
das Cataratas recebeu 
melhor público de sua história

O evento que aconteceu entre os dias 
15 a 17 de junho no hotel Rafain Palace 
& Convention, em Foz do Iguaçu (PR), 
registrou o melhor resultado desde sua 
criação ao receber quase 7 mil partici-
pantes e 1.110 expositores. Até então, o 
maior movimento havia sido registra-
do em 2015, quando o festival recebeu 
6.295 pessoas. “Foi uma demonstração 
clara da força do Destino Iguaçu para 
superação do atual momento por qual 
passa a economia brasileira”, ava-
liou Gilmar Piolla, Superintendente 
de Comunicação Social de Itaipu e 
vice presidente do Fundo Iguaçu. 

O crescimento é expresso também 
pelo número de estandes – 207, 18% a 
mais que no ano passado. Criado há dez 
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anos, o festival chegou a 3.200 parti-
cipantes em 2009. Em 2010, eram 264 
expositores, diante de 1.110 expositores 
neste ano. Para o Superintendente da 
Itaipu, os resultados desta edição são 
mais uma prova do potencial da região 
como destino de lazer, eventos, eco-
aventura e compras, a partir de uma 
boa gestão integrada de turismo. 

De acordo com Paulo Angeli, o 
Coordenador geral do festival, o público 
diverso foi formado por gente de todo 
o Brasil e exterior, entre eles mais de 
mil estudantes. Ao todo, foram mais de 
50 caravanas, vindas de 60 cidades do 
Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Esta edição o Festival apresentou 
muitas novidades, entre elas mais de 30 
atividades paralelas, como: o 1º Salão 
Brasileiro de Turismo Termal & Spa, 
em conjunto com o VI Thermal Meeting 
OMTh/ALATh Latin America 2016. A 

diversidade de atrações ajudou a im-
pulsionar o evento, com várias frentes, 
desde a formação de profissionais no 
fórum técnico científico. O 10º Fórum 
Internacional de Turismo Iguassu teve 199 
trabalhos aprovados. Focado na discussão 
sobre megaeventos, a iniciativa reuniu 
pesquisadores de todo o Brasil no Rafain 
e também no campus da Unioeste, em 
Foz. “Tivemos aqui representantes de 
cursos de todas as faculdades de turismo 
e de hotelaria do País”, afirmou Angeli.

A programação teve ainda o Hackatour 
Cataratas, Salão de Turismo de Compras, 
Salão de Vinhos Argentinos, Salão 
Adventure Cataratas, Salão E Marketing 
Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão 
de Turismo Cultural e Espiritualidade, 
Salão Mice Cataratas e uma Mostra 
Regional de Produtos Sustentáveis.

Mas a preocupação com a sustenta-
bilidade não ocorre apenas no incentivo 

O público que visi-
tou o Festival foi 
bem qualifi cado
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ao produtor, que ganha espaço na feira. 
Há cinco edições, o Festival de Turismo 
Cataratas promove compensação de car-
bono, com plantio de mudas para equilí-
brio do impacto ambiental. Serão planta-
das entre 700 e 800 mudas no Corredor 
da Biodiversidade Santa Maria, que liga 
o Parque Nacional do Iguaçu à faixa de 
reserva florestal da Itaipu Binacional.

13º Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira 
aconteceu com sucesso

A cidade mineira de Capitólio, localiza-
da no Sudoeste do Estado e as margens do 
Lago de Furnas recebeu no dia 1º de julho 
o 13º Encontro da Hotelaria e Gastronomia 
Mineira. O evento promovido pela FBHA 
– Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação com o apoio da CNC — 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo e de outras entida-
des do setor, aconteceu no Clube Campestre 
Escarpas do Lago. Renomados profissionais 
da hotelaria estiveram participando deste 
evento que tem a Revista Hotéis como 
Midia Oficial. Entre os palestrantes deste 

Paulo Angeli 
destacou que a 
diversidade de 
atrações ajudou 
a impulsionar o 
evento

Encontro estavam: Monaline Alvarenga, 
Coordenadora de marketing do hotel 
Ouro Minas em Belo Horizonte; Marcus 
Nunes, Gerente de marketing e vendas 
do hotel Holiday Inn Belo Horizonte; 
Maria José Dantas, Presidente da ABG – 
Associação Brasileira de Governantas e 
Profissionais da Hotelaria, entre outros.

Este Encontro tem como objetivo apri-
morar o relacionamento do setor hoteleiro 
com as empresas fornecedoras. Além de 
facilitar a realização de novos negócios, o 
evento visa a contribuir para atualização e 
capacitação profissional e analisar o cenário 
atual e as tendências do mercado. Paralelo 
ao evento houve um espaço para os forne-
cedores da hotelaria apresentarem produtos 
e serviços aos visitantes, assim como um 
espaço gastronômico com a presença de 
renomados chefes de cozinhas de de hotéis.
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Vivemos dias de Milena, aquela 
“primeira dama do turismo”, que 
se transformou na metonímia do 

turismo do Brasil. A coisa, pela coisa repre-
sentada. O abandono e a falta de noção pelo 
trato governamental com nosso setor. Em 
tudo isso eu pensei voltando dos Estados 
Unidos para o Brasil. Em 2014, o Brasil rece-
beu 656 mil turistas americanos. Eles vieram 
ocupando cerca de 40 poltronas por dia, es-
premidos entre 208 brasileiros em cada avião. 
São cinco brasileiros para cada americano em 
rotas majoritariamente da Flórida, Atlanta, 
Dallas e Houston. Segundo a revista Época, 
a média de 1.800 americanos circulando nos 
aeroportos brasileiros por dia representa 0,5% 
do total de americanos que viajaram para fora 
do seu país. Mais ou menos na mesma época, 
a Índia recebeu pouco mais de 1,2 milhão de 
turistas americanos. A Índia também exige 
e cobra pelo visto de turista dos americanos 
e fica muito longe dos Estados Unidos, fala 

um inglês todo especial para um turista de 
Arkansas, e suas condições de locomoção 
estão longe de se parecer com as autobahns 
alemãs. A alimentação oferece desafios sérios 
aos paladares menos acostumados ao “dife-
rente” e o calor e as distâncias a serem percor-
ridas a pé podem acabar com suas férias. Por 
que fazem todo este sacrifício, então, os 1% 
de viajantes internacionais norte-americanos? 
Porque a Índia oferece uma experiência que 
não pode ser vivida em nenhum outro lugar, 
só na Índia – e isto tem um preço. Em 2014, os 
indianos cobraram esse preço a 23 milhões de 
turistas, e significou quase 7% do PIB do país 
e cerca de 37 milhões de pessoas empregadas.

Mas por que eu estou falando tanto 
da Índia? Porque muitos dos meus pares 
acreditam que as dificuldades do Brasil no 
cenário turístico mundial se devem ao fato 
de estarmos longe, de não falarmos inglês, 
do visto que exigimos e da nossa indigesta 
feijoada. Vamos falar de outra coisa então. 
Segundo o governador da Flórida, Rick 
Scott, falando para hoteleiros, operadores 
de receptivo, restaurantes e transportadores 
turísticos, em 2014, 97 milhões de turistas 
visitaram Orlando, sendo 1,5 milhão de 
brasileiros, ou seja, 1,54% do total, segundo 
a globo.com. Somando a eles os britânicos, 
japoneses, canadenses e mexicanos, che-
garemos ao percentual de cerca de 85% de 

turistas americanos na Flórida. Porque tantos 
americanos assim? Porque, para ir lá, os ame-
ricanos, não precisam de passaporte, falam a 
mesma língua, não têm uma barreira gastro-
nômica, e obviamente, por uma liberdade 
semântica minha, porque dá para ir a Disney 
“a pé”, se você morar no “Sul profundo” 
americano. No caso do Brasil, esse é o mesmo 
motivo para que a arrasadora maioria de 
brasileiros vai a Porto Seguro, Foz do Iguaçu, 
Salvador, Fortaleza e no Rio de Janeiro. 

Na década passada, eu ouvi do então 
prefeito de Curitiba que “a cidade boa para 
os turistas é a cidade boa para seus habitan-
tes”, e que os melhores investimentos que 
você pode fazer em promoção turística são 
os investimentos na qualidade de vida da 
sua população. Nos dias de hoje, a tecno-
logia da comunicação tornou suas sábias 
palavras ainda mais evidentes. Imagens ao 

vivo na CNN mostram arrastões na praia 
no Rio de Janeiro. O surto de dengue e a 
microcefalia? Na Fox News, o diretor do 
hospital de Fortaleza reclama da falta de 
recursos. Na capa dos New York Times, 
aparece o enésimo político flagrado tun-
gando a merenda. Consequentemente, 
as autoridades americanas avisam: “Está 
pensando em ir ao Brasil? Pense de novo...”

Pense agora no que o cinema fez às nossas 
cabeças quanto ao nosso desejo de visitar a 
Índia, Paris, Flórida e Nova York. Já a nossa 
propaganda mais “eficiente” no cinema são 
as imagens e diálogos de Dadinho e o capitão 
Nascimento em Cidade de Deus. Ou seja: 
tendo inúmeros lugares entre os mais belos do 
mundo, apenas conseguimos vender nossos 
problemas e deficiências sociais. A política de 
turismo que precisa ser implantada inclui, é 
claro, um film comission atuante, publicida-
de e feiras internacionais, isenção de tarifas 
para charters etc. Carecemos de uma ação 
coordenada que dê segurança e tranqüilida-
de para quem quer curtir um samba, dançar 
um forró ou qualquer um dos atrativos de 
nosso país. Este não é um caso de varejo – 
se uma cidade ou outra é mais ou menos 
segura –, mas sim de atacado. Precisamos 
que nossa imagem seja reconstruída com 
urgência sob pena de dependermos dos 
nossos próprios bolsos ou da oscilante balança 
do turismo entre o Brasil e a Argentina.

Potencial desperdiçado

Julio Gavinho* 

*Julio Gavinho é 
executivo da área 
de hotelaria com 
30 anos de expe-
riência, ex-diretor 
da doispontozero 
Hotéis e criador 
da marca ZiiHotel.
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O setor de hospedagem de 
Porto Alegre vive a sua 
pior crise em 40 anos. 

Registrando taxa de ocupação média 
mensal em 40%, muitos estabele-
cimentos estão usando a criativi-
dade para manter seus negócios. 
Renegociação com investidores, 
promoções e todo o tipo de redução 
de custos fazem parte desse pacote. 
Temos proprietários se desfazendo 
de patrimônios para manter seus 
negócios. Muitos já fecharam total 
ou parcialmente. Um dos principais 
impactos é a perda de empregos. 
Levantamento do SHPOA revela 
que, desde o inicio do ano, foram 
fechadas mais de mil vagas de tra-
balho, entre os 125 hotéis de Porto 

Alegre. Média de oito demissões 
por empresa. Os estabelecimentos 
do centro são os mais afetados.

Para o SHPOA, além da crise que 
atinge o País, um dos principais 
fatores para dados tão negativos é 
a insuficiência de investimentos no 
turismo de Porto Alegre. Se pegar-
mos a taxa média de ocupação de 
Curitiba, Florianópolis e São Paulo, 
vamos confirmar que houve, sim, 
queda, mas nada parecido com o 
que ocorre em Porto Alegre. É a pior 
crise dos últimos 40 anos, por isso 
é preciso pensar urgente uma polí-
tica de turismo mais agressiva para 
a cidade ou corremos o risco de ver 
mais empresas fechando até o fim 
do ano. A previsão de abertura de 17 
novos hotéis até 2019 é outra notícia 
que assusta ainda mais o setor. Há 
uma perspectiva de aumento de 30% 
na oferta de leitos para os próximos 
anos. O impacto disso para o mer-
cado será perda de investimentos e 

frustração desses investidores que 
estão apostando em uma rentabili-
dade que não existe atualmente.

Para o SHPOA, Porto Alegre 
precisa investir na arte, na cultura 
e no turismo de negócios/eventos 
para atrair turistas e movimentar 
a economia no setor de alimenta-
ção e hotelaria. A construção de um 
Centro de Convenções é uma das 
principais reivindicações da catego-
ria, que vê a cidade perder diversos 
eventos porque não tem capacidade 
de sediar encontros com mais de 5 
ou 10 mil pessoas. Outra obra ne-
cessária e que traria alento ao setor 
é a revitalização do Cais do Porto. 

Mas pelas últimas notícias, já não 
temos mais certeza quando essa obra 
se concretizará. Esse é o retrato de 
como a cidade encara o turismo.

Hotelaria de Porto Alegre vive pior 
desempenho dos últimos 40 anos 

Carlos Henrique Schmidt*

*Carlos Henrique 
Schmidt é 
Presidente 
do SHPOA 
— Sindicato 
de Hotéis de 
Porto Alegre
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Vitrine

Realgem’s 
destaca linha de amenities para 
mercado hoteleiro de luxo

A Realgem’s conta com uma linha 
de amenities voltada para a hotela-
ria de luxo, criada em parceria com 
a estilista Isabela Capeto. Ao público 
adulto, uma linha formada por sham-
poo, condicionador, loção hidratante, 
sabonete líquido e sabonete em barra. 
Para as crianças, uma linha com sham-
poo, condicionador, sabonete líquido, 
sabonete em barra e um jogo da memó-
ria.  Contato – www.realgems.com.br 

Emulzint lança Linha 
Orquestra de confeitaria fi na

A Emulzint, empresa fornecedora de 
ingredientes para panificação e con-
feitaria no Brasil, lançou recentemente 
em seu portfólio a Linha Orquestra, 
composta por produtos para confeitaria 
fina de empresas de renome nacional e 
internacional – a colombiana CasaLuker, 
a holandesa Dobla, a belga Aldia e a 
brasileira Cromus. O lançamento foi 
criado com o objetivo de atender às 
necessidades dos chocolatiers, chefs, 
e patissiers, em uma linha que dá li-
berdade para o profissional demons-
trar suas habilidades com o chocolate. 
Contato: www.linhaorquestra.com.br  

Cerveja belga 
De Halve Mann 
chega ao Brasil

Já está sendo comercia-
lizada no Brasil a Cerveja 
belga De Halve Maan, de 
uma cervejaria há mais de 
500 anos no coração da ci-
dade medieval de Bruges ( 
norte da Bélgica). A bebida 
é comercializada em dois 
rótulos e quatro estilos: 
Brugse  Zot Blonde , 
Brugse Zot Dubbel , Straffe 
Hendrik Tripel e Straffe 
Hendrik Quadrupel.Além 
deles, existem mais três 
rótulos sazonais. Contato: 
info@halvemaan.com.br / (11) 94521 8474

Ecolab apresenta programa 
de redução de água

A Ecolab desenvolveu o Dish Machine, 
um Programa completo de locação de 
lavadoras de louças automáticas, capazes 
de reduzir em 860.000 litros, o consumo de 
água. A cada 18 pratos lavados são gastos 
apenas três litros de água, enquanto na 
lavação tradicional na pia, a cada 18 pratos, 
gasta-se 18 litros. A empresa fornece treina-
mentos, químicos e assistência técnica total 
ao cliente, otimizando os resultados, redu-
zindo perdas e economizando água, tempo 
e trabalho. Contato - www.ecolab.com
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