






“Desde a fundação do Grupo Nobile Hotéis, em 
2008, temos contado incessantemente com o apoio 
da Revista Hotéis na propagação de notícias sobre 

a evolução do grupo nesses oito anos de operação no mercado 
hoteleiro nacional. Veículo que traduz sinônimo de respeito e 
confi ança, a Revista Hotéis é um importante meio de comuni-
cação a incorporadores, empreendedores, fornecedores e ho-
teleiros, e nos atualiza diariamente dos fatos mais importantes da 

indústria turística, tanto em sua versão impressa como digital. 
Só temos que externar o nosso muito obrigado, pelo ex-
celente trabalho realizado pela equipe da Revista Hotéis”.
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A hotelaria nacional corre um sério 
risco de fazer um papel muito feio ao 
receber atletas e turistas portadores 

de alguma deficiência durante os jogos paralím-
picos que acontecessem neste mês de setembro. 
E o motivo é simples. Só existe um único hotel 
acessível no Brasil. E o mais grave, é que os empre-
sários e hoteleiros podem responder penalmente 
por discriminação, além de administrativamente, 
civilmente em relação ao seu alvará de funcio-
namento, e eventualmente até ter que pagar um 
processo por constrangimento de algum cliente.  

Este é o tom da entrevista que apresentamos 
nesta edição com Edison Passafaro, Consultor de 
Mobilidade urbana, professor e auditor das nor-
mas de acessibilidade da ABNT e Coordenador de 
Acessibilidade da ABIH – Associação Brasileira de 
Indústrias de Hotéis de São Paulo. Ele não poupa 
críticas ao setor hoteleiro que não enxerga um nicho 
de mercado de 45 milhões de potenciais clientes.

Além desta entrevista, outras matérias es-
peciais são apresentadas, como o crescimento 
do cloud computing na hotelaria, assim como o 
sucesso que foi o Fórum de Soluções Hoteleiras 
que aconteceu no último dia 15 de agosto. 
Uma ótima leitura destas e de outras matérias 
a todos e até nosso encontro em outubro.

Descaso com a 
acessibilidade
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Entrevista

Mentalidade 
inacessível

Os empresários da hotelaria nacional 
são muito mal orientados, tanto do 
ponto de vista administrativo, quanto 

mercadológico e técnico em relação à aces-
sibilidade que é um direito legal. Ao ignorar a 
legislação, os empresários podem respon-
der penalmente por discriminação, além de 
administrativamente, civilmente em relação ao 
seu alvará de funcionamento, e eventualmente 
até ter que pagar um processo por constran-
gimento de algum cliente.  
Estes empresários ainda não percebem que 
45 milhões de pessoas no Brasil que tem 
algum tipo de deficiência representam um 
expressivo nicho de mercado consumidor. A 
tendência é achar que tudo é custo, e os em-
presários não conseguem perceber pelo olhar 
de investimento, de investir corretamente para 
poder absorver novos nichos de mercado, e 
com isso, ampliar sua carteira de clientes e 
seu faturamento. E ainda reclamam que seu 
negócio vai mal.
Existe somente um único hotel no Brasil total-
mente acessível e com isto, a hotelaria brasi-
leira corre o risco de dar vexame ao receber 
os atletas paralimpicos e os turistas com 
mobilidade reduzida. Esta é a tônica desta 
entrevista exclusiva com Edison Passafaro, 
Consultor de Mobilidade Urbana, Professor 
e Auditor das normas de acessibilidade da 
ABNT e Coordenador de Acessibilidade da 
ABIH – Associação Brasileira de Indústrias de 
Hotéis de São Paulo. Confira a seguir.

Revista Hotéis – Na sua opinião, a hotela-
ria brasileira está preparada para rece-
ber os atletas paralímpicos, assim como 
os turistas  com alguma deficiência? 

Edison Passafaro – Infelizmente não está e 
existem alguns fatores que fazem essa reali-
dade. O primeiro é a própria formação dos 
profissionais de engenharia e arquitetura. 
Eles saem da faculdade sem ter o conceito 
de diversidade humana, sem pensar que os 
espaços precisam ser utilizados por todas as 
pessoas. Os estudantes são formados a partir 
de um módulo de referência de um homem 
padrão de 1,82 metros de altura, com todos os 
movimentos perfeitos. Esquecem ou deixam 
de aprender na própria escola que a popula-
ção é plural e que existem várias caracterís-
ticas antropométricas e sensoriais inclusive 
de algumas pessoas com algum tipo de defi-
ciência, seja ela física, visual, auditiva. Além 
de que a população começa cada vez mais a 
envelhecer e ter problemas de locomoção e 
de comunicação. O outro fator é a legislação. 
Nós temos leis bastante interessantes e bem 
eficazes em termos de texto, que obrigam as 
novas edificações a serem concebidas com o 
conceito de desenho universal. Isso é justamen-
te fazer com que qualquer edificação atenda a 
todas as pessoas e em todos os espaços. Além 
disso, a legislação reserva um percentual de 
UH´s —unidades habitacionais, no caso de 
hotéis, a serem adequadas de acordo com as 
normas da ABNT — Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, que pedem algumas me-
didas mais específicas, alguns equipamentos 
auxiliares como barras de apoio, por exemplo. 

Revista Hotéis  – E esta legislação é seguida? 
Existe fiscalização para o cumprimento?

Edison Passafaro –Ninguém prestou atenção 
nessa legislação, nem o poder público, nem 
os profissionais de engenharia e arquite-
tura e muito menos o setor de hotelaria. 
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É importante ressaltar que essa legislação 
não é nova. Essa legislação federal já existe 
desde o ano 2000, ela tem 16 anos e foi re-
gulamentada pelo Decreto Federal 5.296 de 
dezembro de 2004. Ele condiciona o alvará 
de funcionamento ao empreendimento se ele 
for acessível de acordo com os conceitos de 
desenho universal e de acordo com as normas 
da ABNT. Então, a gente percebe que não é 
uma legislação nova, ela já existe há muitos 
anos e já deveria estar sendo cumprida.

Revista Hotéis  – No ano passado foi promul-
gada a Lei  13.146 que aumentou de 5 a 10% 
o número de dormitórios acessíveis, só que 
a hotelaria brasileira está achando isso um 
absurdo. Como você analisa essa questão?

Edison Passafaro – Na verdade é um desconhe-
cimento muito grande da questão jurídica. Até 
porque o Decreto 5.296 de dezembro de 2004 
já estabelece que os novos hotéis devem ser 
construídos através do conceito de desenho 
universal, ou seja, todas as UH’s deveriam ser 
acessíveis. Ela também determina que as edi-
ficações já existente adaptem suas UH´s con-
forme a ABNT, cuja versão da NBR 9050:2004 
dizia que no mínimo 5% com recomendação 
de mais 10%. Ou seja, 15% das unidades 
deveriam estar adequadas de acordo com os 
critérios da ABNT. É importante deixar isso 
muito claro: uma coisa é um quarto acessível 
que entra uma pessoa com cadeira de rodas, 
que entra todo mundo, e outra é um quarto 
adequado de acordo com as normas da ABNT, 
que exige uma série de outras características. 
Mas na prática, todas as unidades deveriam 
ser acessíveis desde dezembro de 2004. Então, 
você percebe que a legislação de 2004, no total, 
já falava no mínimo 5% e recomendava mais 
10%, somando um total de 15%. Quando veio 
a Lei 13.146, ela definiu que um percentual de 
10% das UHs estejam adequadas conforme 
as normas técnicas e o restante conforme os 
princípios do desenho universal, que foram 
incorporados na versão 2015 da NBR 9050 da 
ABNT. Na prática o empresário não teve um 
aumento, ele teve até uma diminuição de 15% 
para 10%. Hoje, para as novas edificações, 
10% de unidades devem estar adequadas de 
acordo com as normas da ABNT e o restante 

dos apartamentos acessíveis de acordo com o 
conceito de desenho universal. Para as edifica-
ções já existentes anteriormente a legislação, a 
obrigação é de garantir os 10% de acordo com 
a ABNT. Então existe um desconhecimento, 
seja ele consciente ou não, da parte jurídica e 
existe negligência e imperícia por parte dos 
profissionais de engenharia e arquitetura 
que prestam esse serviço para o empresá-
rio da hotelaria. Porém, no final das contas, 
quem vai pagar realmente a conta se houver 
uma demanda jurídica será o empresário. 

Revista Hotéis  – Se o empresário hoteleiro 
contrata o serviço de um especialista de 
engenharia ou arquitetura não seria a obri-
gação dele conhecer a legislação vigente?

Edison Passafaro – Sim, com certeza. O empre-
sário da hotelaria que recebeu uma demanda 
jurídica e arcou com prejuízos pelo fato do seu 
estabelecimento estar inadequado por conta 
da negligência ou imperícia dos responsáveis 
pelo projeto e\ou obra pode cobrar retroa-
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tivamente esses custos do profissional de 
engenharia ou arquitetura que ele contratou 
para elaborar e executar o projeto. Quem tem que 
prestar essa orientação de forma adequada é esse 
profissional, ele é contratado para fazer o projeto do 
hotel e orientar o empresário das demandas jurídicas 
e técnicas que vão atender a questão da acessibilida-
de. Por outro lado, o empresário também tem que 
ser menos refratário e começar a perceber que essas 
questões não representam custo, e sim investimento.

Revista Hotéis  – Se a Lei 13.146 estabelece 
que a falta de acessibilidade é discrimi-
nação. Então por que não se cumpre?

Edison Passafaro – Reitero em dizer que o em-
presário brasileiro da hotelaria está comple-
tamente descoberto juridicamente. Ele pode 
responder penalmente por discriminação, 
além de administrativamente, civilmente em 
relação ao seu alvará de funcionamento, e 
eventualmente até ter que pagar um processo 
por constrangimento de algum cliente. 

Revista Hotéis – Este desleixo por parte do 
empresário não pode estar ligado a ve-
lha máxima de que existe  lei que pega 
e tem lei que não pega no Brasil?

Edison Passafaro – A cabeça do empresário 
pensa da seguinte forma: Eu vou fazer um 
quarto porque eu sou obrigado a fazer. Eu 
vou pegar o pior lugar e reservar para fazer 
esse quarto, porque ninguém virá mesmo. Isso 
prejudica e muito as pessoas que tem inte-
resse em viajar, em fazer turismo, elas ficam 
desestimuladas. Eu viajo muito porque eu 
trabalho e também porque eu gosto muito de 
viajar, sou um turista por excelência. Então, 
mesmo com todas essas dificuldades, eu viajo. 
Eu me viro improvisando nas situações para 
não deixar de fazer aquilo que eu mais gos-
to. Confesso que dou preferência para viajar 
para fora do Brasil, justamente porque lá a 
gente encontra situações mais resolvidas. 

Revista Hotéis  – Isto não poderia estar ligado 
à cultura do empresário brasileiro que acha 
que investir para melhorar seus produtos 
e ou serviços é considerado um custo?

Edison Passafaro– Sim, isto é próprio da cultura 
brasileira e do próprio empresário brasilei-
ro. No caso específico, estamos falando do 
empresário de hospitalidade, da hotelaria. 
Infelizmente, os empresários são muito mal 
orientados, tanto do ponto de vista admi-
nistrativo, mercadológico e técnico. Eles 
não percebem que 45 milhões de pessoas 
no Brasil que tem algum tipo de deficiência 
representam um expressivo nicho de merca-
do consumidor. Então, o empresário tem a 
tendência de achar que tudo é custo, ele não 
consegue perceber pelo olhar de investimento, 
de investir corretamente para poder absorver 
novos nichos de mercado, e com isso, ampliar 
sua carteira de clientes e seu faturamento.

Revista Hotéis  – Então podemos afirmar que o 
empresário hoteleiro 
conta com a ineficácia 
da fiscalização para 
não investir e o poder 
público é omisso?
Edison Passafaro – 
Pela minha experiência 
como Gestor Público, 

Secretário e um dos Fundadores da CPA 
—Comissão Permanente de Acessibilidade 
da prefeitura de São Paulo, eu aprendi que 
quando o poder público tem vontade política, 
ou quando existe uma boa gestão baseada na 
legislação, é possível fazer uma parceria com 
a sociedade e orientá-la, e com isso, cobrar a 
aplicação da legislação. O que a gente per-
cebe é que as Prefeituras são incompetentes 
mesmo na sua função de Poder Executivo. 
Principalmente na divulgação, na fiscalização 
e orientação das leis que regem a matéria, 
principalmente nessa questão de acessibilida-
de. Você tem um ciclo vicioso do profissional 
de engenharia e arquitetura que é malforma-
do, que desconhece, que é negligente com 
relação a questão da acessibilidade. Você tem 
o empresário que é mal informado, que des-
conhece e também é negligente com relação a 
questão da acessibilidade. E você tem o poder 

“O hoteleiro que não cumpre a 
legislação de acessibilidade poderá 
responder criminalmente por isto ” 
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público que desconhece, que é negligente e 
não fiscaliza. Na prática, o empresário é quem 
paga o pato, porque ele fica perdido no meio 
do caminho. Ele acha que vai gastar muito 
dinheiro, e quando ele tem que fazer alguma 
coisa, ele recebe a orientação errada. Então o 
investimento dele fica subutilizado, e aí ele 
se desestimula para fazer o que é correto. 

Revista Hotéis  – Você acredita que se o empre-
sário resolver fazer um hotel acessível para 
esse universo de 45 milhões de pessoas com 
deficiência pode dar certo?  Porque teori-
camente os concor-
rentes inexistem.

Edison Passafaro – Na 
verdade a experiên-
cia já me provou que 
você pode fazer um 
projeto de um hotel 
totalmente acessível, com beleza, com design 
de forma integrada. Todas os apartamentos 
e todos os ambientes são acessíveis com o 
mesmo custo, sem nenhuma diferenciação. 
Com isso, ele agrega não só o público das 
pessoas com deficiência, mas também aten-
de o público da terceira idade, que também 
começa a precisar de mais acessibilidade, 
além de outros segmentos como obesos e 
gestantes. Ou seja, nós estamos falando de um 
universo muito grande de clientes em poten-
cial. O empresário está deixando de ganhar 
dinheiro justamente pela falta de conheci-
mento, falta de interesse. Não só dele, mas 
também daquele profissional que ele contrata. 

Revista Hotéis  – A ABIH/SP criou um progra-
ma em 2012 para sensibilizar os empresários 
hoteleiros a investir na acessibilidade, na qual 
você é o Coordenador. Como está a questão?

Edison Passafaro – Eu elaborei um programa de 
acessibilidade para os meios de hospedagem e 
criei o Selo de Acessibilidade e Inclusão na ho-
telaria & turismo com a parceria ABIH/ABNT. 
Esse projeto foi prontamente abraçado e 
estimulado pelo Presidente da ABIHSP, Bruno 
Omori, que passou a tratá-lo como um dos 
principais temas da sua gestão.  Mas desde 
então, a gente tem tentado divulgar o máximo 
possível para todo o setor de hotelaria. Não só 

em São Paulo, mas no Brasil inteiro, nos even-
tos, nos congressos, nas matérias, na própria 
Equipotel. E para a minha surpresa negativa, 
percebo que o empresariado continua não 
levando essa questão com a devida serieda-
de. Confesso que fiquei bastante frustrado, 
porque pensei que os empresários fossem 
aderir prontamente, mas o que constato é 
que ninguém mostrou interesse em aplicá-lo 
efetivamente. Houve um grande empenho do 
Presidente Bruno Omori e de alguns parceiros 
da ABIH/SP, mas a adesão dos associados 
e dos empresários foi praticamente zero. 

Revista Hotéis  – Então, hotel 
acessível no Brasil não existe? 

Edison Passafaro – A gente tem alguns cases 
de sucesso. Na verdade, de empresários que 
realmente enxergaram essa janela de opor-
tunidades de juntar o útil ao agradável. Ou 
seja, respeitaram a legislação, investiram na 
acessibilidade e hoje tem uma taxa de ocupa-
ção muito acima da média do mercado. Mas 
a maioria, digo 99% da rede hoteleira, en-
contra-se em não conformidade com a legis-
lação e, consequentemente, estão sujeitos a 
receber quaisquer tipos de sanções de fisca-
lização jurídica, ou até mesmo alguma ação 
por parte do hóspede que se sentir prejudi-
cado com relação a sua não-possibilidade de 
hospedagem em função da falta de acessibi-
lidade. Eu poderia resumir isso na seguinte 
frase, parece que o empresariado brasileiro, 
isso não é uma característica somente dos 
hoteleiros, só fazem as coisas sob pressão, 
sob imposição jurídica e de forma compul-
sória. Não conseguiram entender ainda que 
eles podem diversificar seus investimentos 
com baixo investimento e agregar clientes e 
valor à sua marca. Não é por falta de infor-
mação, diria que falta para o empresário 
uma fiscalização eficiente para que de fato 
ele atenda a legislação. Quem sabe ele co-

“Cerca de 45 milhões de pessoas no 
Brasil possuem alguma deficiência e a 
hotelaria não percebeu este potencial” 
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mece a perceber que dá certo, que é um bom 
negócio e passa a contar isso como uma boa 
janela de oportunidades para absorver mais 
clientela e lucro para seu empreendimento. 

Revista Hotéis – E dentro dessa minoria de 
empreendimentos hoteleiros que são acessí-
veis, o que podemos encontrar no Brasil?

Edison Passafaro - O empreendimento que se 
encontra totalmente acessível em todos os 
sentidos, não só na parte física, mas também 
na parte receptiva, dos serviços, atividades, é o 
empreendimento Campo dos Sonhos e Parque 
dos Sonhos que fica em Socorro (SP), do José 
Fernandes. Ele é o único empresário que conhe-
ço que realmente investiu na acessibilidade de 
forma global, e com isso, colhe vários frutos, 
não só na questão da captação econômica, como 
na divulgação da sua marca, mas com prêmios 
internacionais inclusive. Já os outros empresá-
rios, o que eu percebo é que na grande maioria 
das vezes, cumpre-se mal ou porcamente, nem 
o mínimo exigido pela legislação. E, na maio-
ria das vezes, de forma equivocada em termos 
técnicos. Volto a dizer que isso não é culpa so-
mente do empresário, a questão técnica é culpa 
do profissional de engenharia e arquitetura.

Revista Hotéis  – Muitos hóspedes se sentem cons-
trangidos em ficarem num apartamento adapta-
do, pois o comparam com uma UTI de hospital. 
A arquitetura tem o dom de mudar isto?

Edison Passafaro – Eu trabalho com isso há exatos 
35 anos. Somente como professor da ABNT es-
tou há mais de dez anos envolvido nesta ques-
tão. Na Equipotel do ano passado, nós tivemos a 
oportunidade de apresentar para o público um 
hotel fazenda com dois apartamentos, ambos 
com 20m² de área total, sendo um totalmente de 
acordo com a ABNT e outro de acordo com o 
conceito de desenho universal, justamente para 
demonstrar efetivamente que é um mito dizer 
que meios de hospedagem com acessibilidade 
custam mais caro, demandam espaços muito 
mais amplos, são feio e desagradáveis para os 

hospedes sem deficiência.  As pessoas ficaram 
impressionadas porque elas não perceberam 
nenhuma diferença entre as duas. Você pode 
aliar espaço, acessibilidade, design, beleza, 
identidade visual e, junto com as normas de 
acessibilidade, fazer com que todo o ambiente 
seja acessível e praticamente imperceptível para 
o hóspede convencional. Esse projeto foi de-
senvolvido pela Design Universal Arquitetura 
Acessível & Sustentavel e contou com o total 
apoio da direção da Reed Exhbitions Alcântara 
Machado, da ABIHSP, da ABNT, do IDTCEMA, 
da ABRIDEF e de diversos fornecedores. Esse 
fenômeno do apartamento adaptado parecer 
uma UTI reforça a incapacidade, a incompetên-
cia e a negligência do profissional de engenharia 
e arquitetura, que não se prepara para tratar 
a questão de acessibilidade de forma inclusi-
va e integrada dentro de seu projeto. Aí sim, 
obviamente, o hóspede convencional se sente 
constrangido ao entrar em um apartamento 
que está feio, cheio de barras inadequadas, com 
espaços inadequados e com cara de hospital.

Revista Hotéis  – Com este cenário, você acredita 
que a hotelaria brasileira fará um papel feio 

ao receber os atle-
tas paralimpícos?
Edison Passafaro – A 
possibilidade de isso 
acontecer é muito 
grande, como quan-
do ocorreu tempos 

atrás, em Brasília, quando houve a Conferência 
Nacional de Pessoas com Deficiência. Pessoas 
com deficiência do Brasil inteiro foram a 
Brasília para essa conferência e houve uma 
situação extremamente constrangedora na 
rede hoteleira. Ela não tinha disponibilidade 
o suficiente para atender todos os hóspedes 
com deficiência. Então, a possibilidade de nós 
passarmos por uma situação constrangedo-
ra como essa novamente é muito grande. 

Revista Hotéis  – Que surpresas estes atletas 
poderão encontrar nos hotéis brasileiros?

Edison Passafaro– Você imagina uma Paralimpíada 
em que provavelmente teremos um número 
muito grande de pessoas deficientes, que usam 
cadeira de rodas. Teremos também um número 

“O apartamento acessível num hotel 
que parece UTI de hospital reforça a 
incapacidade de quem o projetou” 
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muito grande de turistas com deficiência que vão 
procurar redes hoteleiras para se hospedarem. 
Eles chegarão aos hotéis e vão encontrar o que? 
Quando muito, um, dois ou três apartamentos 
adequados. A demanda disso será muito maior, 
imagino que isso possa acarretar em termos 
não só de imagem negativa, mas em possibili-
dade de ações jurídicas contra os empresários. 

Revista Hotéis  – Você 
que viaja muito, per-
cebe sinais de me-
lhoras na arquitetura 
destes apartamentos?

Edison Passafaro – 
Felizmente, começamos 
a perceber alguns ambientes que estão um 
pouco melhores nesse sentido. Mas particular-
mente, toda vez que vou me hospedar em um 
local, eu chamo o Gerente do hotel e explico 
toda a possibilidade. Ele se mostra simpático, 
mas na prática não faz nada a respeito, essa 
é a verdade. As pessoas já sabem que é pos-
sível fazer isso, que existe informação para 
tal, a própria ABIH – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis já disponibiliza isso há 
mais de quatro anos. O que a gente percebe 
é que o empresário não está preocupado e 
fica mais confortável para ele reclamar que 
não deu certo do que fazer a coisa certa, e 
com isso ganhar dinheiro e atender as pes-
soas de forma digna, respeitosa e inclusiva. 

Revista Hotéis  – Que tipo de experiência você tem em 
relação ao convívio no apartamento hoteleiro? 

Edison Passafaro – Eu tenho experiências bastante 
complicadas inclusive. Eu já cheguei a levar alguns 
tombos em banheiros justamente porque não existia 
um acesso adequado até o box para tomar banho e 
nem equipamentos corretos. Há uma mania muito 
grande de colocar blindex sem acessibilidade, sem você 
ter acesso. O piso do banheiro também é inadequado, 
não só na questão da acessibilidade, mas também na 
questão de segurança para todos, são pisos escorrega-
dios. Percebemos que a parte da comunicação é muito 
equivocada, e quando você encontra um quarto adap-
tado, encontramos um banheiro enorme, mas o resto 
nada é acessível. Por exemplo, o cabideiro continua alto, 
o controle do ar condicionado continua inacessível, assim 
como acesso ao box, espelhos, vaso sanitario etc.

Revista Hotéis – Como é a hotelaria interna-
cional em relação a acessibilidade?

Edison Passafaro – Nos países de primeiro mundo, a 
questão da acessibilidade está melhor resolvida, cada 
país é um país e tem sua legislação. É uma besteira o 
brasileiro ficar comparando a legislação brasileira com 
a de outros países. A legislação brasileira é a que está 
em vigência, e o brasileiro precisa cumprir a lei.

Revista Hotéis  – Como você analisa a hotelaria nacional 
nos próximos anos? Será que até lá o empresário fi-
cará mais sensível, descobrirá esse nicho de mercado, 
passará a investir junto com os formadores acadêmi-
cos, com os arquitetos e os engenheiros vão começar 
a refletir?  É um sonho, uma utopia, ou realidade?

Edison Passafaro – Eu sou usuário de cadeira de 
rodas há 36 anos, eu sofri um acidente quando 
eu tinha 20 anos de idade. A bordo da minha 
cadeira de rodas, eu conheci praticamente o 
Brasil inteiro. Conheço mais de 50 países e 
viajo praticamente toda a semana, mas vou 
dizer uma coisa que parece meio pessimista. 
O empresário só vai fazer algo, infelizmen-
te, quando ele sofrer uma fiscalização mais 
forte por parte do poder público, que está 
sendo cada vez mais cobrado pela sociedade 
e pelo Ministério Publico, para atender essas 
demandas com relação à acessibilidade. 
No caso dos profissionais de engenharia 
e arquitetura, eu também não sou otimista, 
porque as universidades se preocupam muito 
pouco com essa matéria. Mas, eu preciso fazer a 
minha parte como professor, seja na ABNT ou 
em meus trabalhos particulares, eu continuo a 
trabalhar com educação. Tento mostrar para 
o engenheiro e para o arquiteto esse aspecto 
que ele não teve a oportunidade de apren-
der na universidade. Eu tento levar para as 
gestões públicas e privadas todas as ferra-
mentas necessárias para que eles possam 
fazer uma gestão inclusiva, não só do ponto 
de vista humano, mas também uma gestão 
sustentável do ponto de vista econômico. 

“O Ministério Público é cada vez mais 
cobrado pela sociedade para 

fazer valer a lei de acessibilidade” 
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surpreende com 
grande público 

Evento realizado pela Revista 
Hotéis no Club Homs, na capital 
paulista, reuniu hoteleiros, en-
genheiros, arquitetos e fornece-
dores com palestras simultâneas

Um sucesso! O primei-
ro Fórum de Soluções 
Hoteleiras Revista 

Hotéis, realizado no último dia 
15 de agosto no Club Homs, na 
Avenida Paulista, surpreendeu os 
participantes e organizadores. O 
encontro recebeu 258 pessoas, que 
se revezaram nas 12 palestras que 
aconteceram de forma simultânea, 
atendendo a gestores ligados a ho-
telaria, arquitetos e fornecedores.

O evento, que terá segunda 
edição em breve devido à grande 
adesão, teve como objetivo aproxi-
mar os profissionais da hotelaria, 
interessados na ampliação de seu 
portfólio de serviços com produtos 
de qualidade, a fornecedores que 

14

Palestras 
receberam 258 

participantes 
durante todo o 

dia do Fórum de 
Soluções Hoteleiras 

da Revista Hotéis Renato Hazan
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por muitas vezes têm dificuldades 
de entender a política de compras 
de redes e hotéis independentes.

O Fórum de Soluções Hoteleiras 
contou com o apoio das seguintes enti-
dades: FOHB — Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil; FBHA – 
Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação; ABIH Nacional — 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (e várias regionais) e a Resorts 
Brasil – Associação Brasileira de 
Resorts, que mobilizaram seus asso-
ciados para participar deste Fórum.

Abertura em grande estilo
O evento teve início com dois 

palestrantes de peso: Guilherme 
Paulus, Presidente da GJP 

Hotels & Resorts e do Conselho 
Administrativo da CVC, e Trícia 
Neves, Consultora e Sócia dire-
tora da empresa Mapie Gestão 
estratégica e Serviços. 

Guilherme Paulus falou sobre a 
história da rede hoteleira, as aqui-
sições de hotéis ao longo dos anos 
e planos de expansão. Segundo 
ele, “boa cama, bom chuveiro e 
internet de qualidade – este últi-
mo que é grátuito em toda a rede 
– são itens que qualificam um 
hotel”. O executivo destacou ain-
da a importância da qualificação 
da equipe e premiações a agentes 
de viagens, que elevam o nível 
de atendimento e serviços pres-
tados pelos empreendimentos.
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Enquanto isso, a consultora Trícia 
Neves falou sobre a gestão de equi-
pes na era da experiência, apresen-
tando dados da atual geração que 
utiliza os hotéis e o que eles têm 
buscado. “Hoje as pessoas buscam 
por qualidade de vida, e assim arris-
cam mais. Não priorizam o trabalho, 
mas sim a flexibilidade de horários e 
desafios. É preciso buscar equilíbrio 
entre estas coisas. A geração Y, que 
está comandando nosso mercado, 
está se transformando através da 
tecnologia, lidando com o mundo 
de uma forma diferente. O ser hu-
mano está no centro, e isso inclui 
o colaborador”, explica Trícia.

Painéis concorridos
Após as duas primeiras pales-

tras magnas, o Fórum de Soluções 
Hoteleiras deu continuidade aos 
painéis simultâneos. “Quais os 
planos de expansão das redes hote-
leiras do Brasil?”, painel ministrado 
por Amilcar Mielmiczuk, Diretor de 
Novos Negócios da rede Blue Tree 
Hotels; Roberto Bertino, Presidente 
da Nobile Hotéis; Carlos Jacobina, 
Gerente de Desenvolvimento Brasil 

da AccorHotels e Renato Carvalho, 
Diretor de Desenvolvimento da 
Atlantica Hotels foi o primeiro tema 
debatido sob moderação de Diogo 
Canteras, Sócio-Diretor da Hotel 
Invest. O ponto comum entre os 
painelistas, é que o mau momento 
do setor imobiliário e da economia 
brasileira, não afetaram muito o 
setor de desenvolvimento hoteleiro 
em razão dos estudos de viabilida-
de para os projetos. Quanto a queda 
na taxa de ocupação, assim como 
a diária média, eles acreditam que 
em breve as medidas adotadas na 
economia comecem a surtir os efei-
tos e o retorno comece a aparecer.

Ao mesmo tempo, os painelistas 
Telma Bartholomeu, advogada es-
pecializada em Direito Ambiental; 
Alexandre Zubaran, ex-presidente 
do Costa do Sauípe e Nelson Ferraz 
Cury, Presidente da Topema, falaram 
sobre “Gestão de Resíduos Sólidos 
na hotelaria – Responsabilidades e 
Penalidades”, moderados pelo con-
sultor Mario Cezar Nogales. Entre 
os pontos relevantes debatidos, 
destaque a Dra. Telma. “É preciso 
ter responsabilidade ambiental, que 

Guilherme Paulus, 
Presidente da GJP 
Hotels & Resorts e 

Fundador da CVC 
ministrou uma das 
Palestras Magnas 

do evento
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está legislada no País e no municí-
pio. A esfera civil é a reparação de 
eventuais danos e a administrativa 
pode levar ao embargo do negócio. O 
gerador de resíduos sólidos é sempre 
responsável. Se você não estiver cal-
çado em documentos sobre o destino 
dos resíduos, isso pode acarretar em 
problemas legais. A multa para quem 
desrespeitar as leis ambientais vai 
de R$ 5 mil a R$50 milhões”, afirma 
a especialista. Alexandre Zubaran, 
que já foi Presidente do Complexo 
Costa do Sauípe, contou sobre sua 
experiência na gestão do empreen-
dimento baiano, onde treinou equi-
pes para separação de lixo, em que 
na época gerava 9 toneladas de lixo 
orgânico por dia, que precisavam 
ser armazenados a administrados. 
“Aprendi a tomar diversos cuidados, 
pois vamos com um pensamento 

Trícia Neves – “Hoje as pessoas buscam por qualidade de vida. 
O ser humano está no centro, e isso inclui o colaborador”
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Da esquerda para 
direita: Amilcar 

Mielmiczuk, Diretor 
de Novos Negó-

cios da Blue Tree 
Hotels; Renato Car-

valho, Diretor de 
Desolvolvimento 

da Atlantica Hotels, 
Roberto Bertino, 

Fundador e Presi-
dente da Nobile 

Hotéis; Carlos Jaco-
bina, Gerente de 
Desenvolvimento 

Brasil da Accor Ho-
tels e o moderador 

Diogo Canteras, 
Sócio-Diretor da 

Hotel Invest

pragmático empresarial, mas tam-
bém estamos lidando com gente, e 
cada um tem seu tempo”, disse.

Depois de um intervalo, o con-
sultor Arthur Medeiros moderou o 
tema “O desafio de contratar for-
necedores e implantar um hotel”, 
debatido por Francisco Santos, 
Sócio-Diretor da Padrão Argil; 
Daniela Facchini, Diretora da FH&S 
Hotelaria; Adriana Avalone, Gerente 
de Contratos Hamam Development 

e Maria José Gamballe, Diretora-
Executiva da G2 Implantação e 
Consultoria Hoteleira. Entre os prin-
cipais pontos debatidos, destaque 
para a cumplicidade que na visão 
dos painelistas, deve ser o ponto 
¬chave entre cliente e fornecedor 
como uma via de mão dupla: quando 
os dois trabalham juntos e em sinto-
nia, ambos firmam uma relação de 
continuação do trabalho. Além desta 
sintonia, Francisco Santos completou 

Da esquerda para 
direita: a advogada 

Telma Bartho-
lomeu; o consultor 

Mario Nogales; 
o Presidente da 
Topema Nelson 

Ferraz Cury e 
Alexandre Zuba-

ran, ex-Presidente 
do Complexo 

Costa do Sauípe
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que a grande maioria dos profissionais 
que atuam no setor desconhecem o 
papel do implantador hoteleiro e criam 
rótulos. “Implantar um hotel é necessá-
rio muito planejamento e responsabili-
dade, pois você trabalhar com milhões 
de reais, é necessário seguir rígidos 
padrões das redes e confiar muito 
nos fornecedores para que eles entre-
guem os produtos dentro do prazo”.

Sempre atual, o tema “Eficiência 
energética na hotelaria” foi moderado 
por Caio Calfat, da Caio Calfat Estate 
Consulting, e levantado pelo espe-
cialista Ricardo Bezamat, Consultor 
na FBHA — Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação; Júlio 
Consentino, Diretor da Rentv;  Dilson 
Jatahy Fonseca Jr, Presidente da 
ABIH Nacional e Márcia Arnoldi 
Donato, Engenheira na Green Haus.

Entre os debates, destaque para 
Ricardo Bezamat que apontou uma 
redução de 20 a 30% nos custos a partir 
de estudos e conhecimento na área, 
com processos administrativos de acor-
do com a demanda contratada do seg-
mento. Segundo ele, todas as ações em 
prol da eficiência energética reunidas 
(painéis solares, reuso de água e gás, 
aquecimento de água, iluminação por 
LED, etc) permitem a redução de até 
80% nos custos. “Hoje já existe o IPTU 
verde, que consiste na redução do 
imposto se comprovada a redução de 
energia em 30%. Palmas, no Tocantins, 
já está à frente neste sentido”.

Após o almoço, os fornecedo-
res assistiram a palestra “Compra 
Inteligente – Gestão Eficiente”, debati-
do por Gabriela Gonzaga, Gerente de 
compras do hotel InterContinental São 
Paulo; Lucia Leite, Gerente de com-
pras do Renaissance Hotel e Marriott 
Executive Apartments São Paulo e 
Waldir Alves, Gerente de compras 
corporativo do Hotel Unique e Unique 
Garden Hotel & Spa. Mesmo sendo 
redes ‘concorrentes’, em comum os 
painelistas afirmaram que os critérios 
para um fornecedor ser homologado é 
muito variável, tudo depende do tipo 
e categoria do produto/serviço que 
está sendo oferecido mas um coisa é 
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certa. As demandas e as exigências 
do hotel precisam ser atendidas, 
além de possíveis emergências que 
venham surgir no meio do caminho.

Manutenção preventiva
Enquanto isso na outra sala, os 

hoteleiros debateram a importância 
da manutenção preventiva na hote-
laria, com a presença do Presidente 
da FBHA, Alexandre Sampaio; 
Lara Teixeira, Project Management 
Director Strategic da Wyndham 
Vacation e a arquiteta Marina Dillon, 
responsável pela área de retrofit da 
rede IHG – InterContinental Hotels 

Group. O debate foi moderado por 
Peter Kutuchian, Publisher do site 
Hôtelier News. Houve muitos pontos 
em comuns debatidos, mas o princi-
pal é que a manutenção planejada é 
mais barata que a emergencial, mas 
ainda a segunda etapa acaba aconte-
cendo mais. No caso de hotéis fran-
queados da rede existe uma vistoria 
contratual de manutenção anual-
mente, com análise de qualidade, 
para ter a visão do hóspede. Muitas 
vezes esta visão pode ser expressada 
no feedback dos hóspedes em sites 
de avaliação como o TripAdvisor, 
que muitas vezes tratam sobre a 

Da esquerda para 
direita Daniela Fac-

chini, Maria José 
Gamballe, Adriana 

Avalone, Fran-
cisco Santos e o 

moderador Arthur 
Medeiros  

Da esquerda 
para direita Júlio 

Cosentino, Ricardo 
Bezamat, Márcia 
Arnoldi Donato, o 

moderador Arthur 
Medeiros e Dilson 
Jatahy Fonseca Jr.
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manutenção da estrutura e limpeza. 
No fim da tarde, o processo de 

homologação de compras de redes e 
hotéis independentes foi tema levan-
tado por Regina Segui, Diretora de 
Produto e Suprimentos da Atlantica 
Hotels; Joel Rosário, Gerente 
Corporativo de Compras do Royal 
Palm Resorts e Gabriela Spinola, 
Head of Procurement South America 
da AccorHotels, sob a moderação do 
jornalista Luiz Henrique Miranda. 

Os critérios e procedimentos de 
homologação para os fornecedores 
que querem oferecer seus produtos 
e serviços para um determinado 
hotel foi o ponto alto dos debates. 
De acordo com Regina Segui, as 
homologações são categorizadas por 
bandeiras que vão de budget a luxo. 
Testes operacionais dos produtos 
e análise do possível fornecedor 
também são realizados para que 
se certifique da qualidade do que 
estão aprovando. Para Gabriella, 
da AccorHotels, o fato do fornece-
dor ser homologado não significa 
necessariamente que ele terá exclu-
sividade sob a venda do produto, 
pois tudo depende da categoria em 
que estará. A participante enfati-
zou ainda a importância de estudar 

todo o histórico do fornecedor, se os 
impostos são pagos corretamente, se 
há o registro dos funcionários, etc. 
O pós-venda ainda foi muito citado 
como um ponto importante para a 
homologação da empresa uma vez 
que é fundamental saber como será 
o relacionamento com o fornecedor 
após a formalização do contrato.

Na outra sala, os painelistas 
Edison Passafaro, Coordenador de 
Acessibilidade da ABIH-SP; Silvana 
Cambiaghi, arquiteta e especialis-
ta em projetos de acessibilidade e 
Ricardo Shimosakai, Diretor Geral 
da empresa Turismo Adaptado 
e Consultor em Acessibilidade e 
Turismo alertaram o público sobre 
a nova legislação de acessibilida-
de que os hotéis devem atender o 
quanto antes. A moderação ficou a 
cargo de Gabriela Otto, Consultora e 
Diretora da HSMAI Brasil. A arqui-
teta Silvana Cambiaghi explicou que 
a necessidade de criar um desenho 
universal para os hotéis se deu a 
partir do aumento de mercado, com 
crescente número de cidadãos com 
deficiência provisória ou permanen-
te, bem como pais com carrinhos de 
bebês, contemplando a diversidade.  
Shimosakai disse que todos devem 

Da esquerda para 
direita da foto,  

Waldir Alves, Lúcia 
Leite e Gabriela 

Gonzaga ao lado 
do moderador 
Antônio Xavier 

Siqueira
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saber que acessibilidade é uma 
obrigação, mas nem todos sabem 
como fazer. Segundo ele, a falta de 
conhecimento e de enxergar este 
assunto com profissionalismo é o 
que atrasa o processo de adaptação 
dos empreendimentos. Já Passafaro 
apontou que o comportamento dos 
players envolvidos na implantação 
de um empreendimento acessível 
– engenheiros, arquitetos, proprie-

tários e hoteleiros – é o que impacta 
na evolução da cultura deste tema.

Em seguida, Samuel Koch, 
Presidente da ABIH/SC – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
de Santa Catarina moderou o pai-
nel “Como elaborar um bom proje-
to de arquitetura de interiores para 
um hotel?”, debatido pela arquiteta 
Consuelo Jorge, Diretora da Consuelo 
Jorge Arquitetos; Eduardo Manzano, 

Da esquerda para 
direita da foto,  o 
moderador Peter 

Kutuchian, e os 
painelistas Alex-
andre Sampaio, 
Marina Dillon e 

Lara Teixeira

Da esquerda 
para direita: Joel 
Rosário, Gerente 

Corporativo de 
Compras da Royal 

Palm Hotels & 
Resorts; Regina 

Segui, Diretora de 
Produtos e Supri-
mentos da Atlan-

tica Hotels; Gabri-
ella Spinola, Head 

of Procurement 
South America da 
AccorHotels e Luiz 
Henrique Miranda, 
Jornalista e Diretor 

do Press Club
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Diretor do escritório da Perkins + Will 
no Brasil e Thomas Michaelis, Diretor 
da Michaelis Arquitetos. Koch ques-
tionou os debatedores de como elabo-
rar um projeto de arquitetura de um 
hotel. Segundo Michaelis, o tempo de 

duração gira em torno de sete ou oito 
meses e destaca o amplo conhecimento 
e a maneira de condução para sempre 
perceber com novos olhos a necessidade 
do vasto conhecimento a se explorar. 
Para Consuelo, tão importante quanto 

Gabriela Otto 
(à esquerda), 

ladeada por Sil-
vana Cambiaghi, 

Ricardo Shimo-
sakai e Edison 

Passafaro

Da esquerda a 
direita da foto, os 

painelistas Thomas 
Michaelis, Eduardo 

Manzano, Consuelo 
Jorge e o modera-
dor Samuel Koch
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o projeto arquitetônico é fundamental 
estudar a parte de interiores, a bandeira 
e as características de cada hotel, uma 
vez que sempre há algo novo e criativo 
para apresentar. Manzano aponta que 
resort é um caminho a ser investido 
e pode se tornar tendência no Brasil, 
junto com a chegada de hotéis lifesty-
le, com uma pegada mais jovem. Além 
disso, ressalta que o projeto deve ser 
desenvolvido com os funcionários do 
hotel, como a camareira, o técnico da 
manutenção e o gerente, pois eles vão 
conviver com o seu projeto no dia a dia.

Simultaneamente, o evento de-
bateu a Segurança na Hotelaria com 
a presença do consultor hoteleiro 
Maarten Van Sluys; Adilson de Toledo 
Souza, Coronel e Diretor da On Time 
– Consultoria e Gestão de Segurança 
e Jessé Resende, Diretor da empresa 
SAGA Systems Brasil, que encerraram 
o evento sob a moderação do jornalista 
Paulo Atzingen, Publisher do Diário 
do Turismo. Maarten comentou sobre 
a importância de medidas preventivas 
que evitam determinadas situações 
que põem em risco a segurança e até a 
vida dos hóspedes. Segundo ele, existe 

fragilidades fortes dentro da operação 
hoteleira e o Brasil está muito atrás no 
que devemos fazer em relação à se-
gurança. Jessé concordou e disse que 
o brasileiro ainda se preocupa muito 
pouco com a segurança, e é uma ques-
tão que deve ser controlada o tempo 
inteiro. Já Adilson de Toledo, que é 
coronel PM aposentado, compara a se-
gurança no hotel com o seguro de um 
veículo, que só é valorizado por aque-
les que um dia já precisaram dela. 
“Segurança não é só um problema da 
polícia. Devemos nos preocupar com 
tranquilidade, dignidade e salubrida-
de, que são garantidos com a segu-
rança – o que não acontece nos nossos 
dias. Esta é a primeira coisa que as 
pessoas visam quando vão escolher 
um destino turístico. Precisamos 
de uma mudança cultural”.

Encerramento e premiação
A Colortel, uma das mais atuantes 

empresas de locação de equipamentos 
para a hotelaria no Brasil, aproveitou 
o coquetel de encerramento do Fórum 
de Soluções Hoteleiras que aconteceu 
no Club Homs, na capital paulista para 

Da esquerda a 
direita da foto, o 

moderador Paulo 
Atzingen, Jessé 

Resende, Maarten 
Van Sluys e 

Adilson de Toledo 
Souza
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sortear uma TV de led de última gera-
ção de 32 polegadas da marca Samsung. 
E o ganhador, foi Joel Rosário, Gerente 
Corporativo de Compras do Royal Palm 
Hotels & Resorts de Campinas (SP).   
Joel foi um dos vários profissionais do 
segmento hoteleiro que participou deste 
Fórum, e cada um deles possui bons 
motivos para comemorar. Puderam ter 
contato com 85 fornecedores de vários 
segmentos, assim como assistir a várias 
palestras com temas muito atuais e im-
portantes. Os fornecedores, por sua vez, 
puderam encontrar renomados painelis-

tas. No total o evento reuniu 258 partici-
pantes e nomes de peso da hotelaria na-
cional, como Manuel Gama (Presidente 
do FOHB), Roland de Bonadona 
(ex-CEO da Accor Hotels para as 
Américas), Rafael Guaspari (ex-VP de 
desenvolvimento da Atlantica Hotels), 
entre outros. Vários diretores e gerentes 
de desenvolvimento de redes nacionais 
e internacionais que operam no Brasil 
participaram do evento, assim como 
gestores da área de compras e supri-
mentos. A ACOHR Brasil — Academia 
Brasileira dos Compradores para 
Hospitalidade e Restaurantes foi quem 
promoveu o coquetel no final do Fórum 
para os hoteleiros e os fornecedores se 
confraternizarem e fazerem network.  

Confira na galeria de fo-
tos a seguir alguns dos partici-
pantes do I Fórum de Soluções 
Hoteleiras Revista Hotéis: 

No centro da foto, 
o sorteado Joel 
Rosário ladeado 
pelas gerentes de 
unidades da Color-
tel Michele Barros 
e Salete Rocha.

Da esquerda para direita: Manuel Gama, Presidente do FOHB; Roland de Bonadona, ex CEO da AccorHotels 
para Américas; Antônio Xavier, Presidente da ACOHR Brasil; Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA 

e Dilson Jatahy Fonseca Jr, Presidente da ABIH Nacional
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Da esquerda a direita da foto, Rafael Guaspari (Atlantica Hotels), Manuel Gama (FOHB) e Guilherme Paulus (GJP)

Ivonete Bombo, 
Coordenadora da 
área de eventos 
do Club Homs 
cujo apoio foi 
fundamental para o 
sucesso do evento
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Ter acesso remoto a dados e informações é uma
 facilidade que auxilia o fluxo de trabalho dos gestores, 

mas a atenção deve estar voltada à segurança

Hotel nas nuvens: 
garantindo a segurança 
digital de informações

Sempre que se pensa em se-
gurança em hotéis, a primei-
ra coisa que vem à mente 

são cofres e fechaduras eficientes, 
que sem dúvida são essenciais para 
o hóspede e o administrador de um 
empreendimento turístico. Mas, 
tão importante quanto, é garantir a 
segurança de dados, informações e 
registros de um empreendimento, 
que geralmente conta com o auxílio 
da tecnologia. Na era dos ‘ladrões 
digitais’, mais conhecidos como ha-
ckers, não apenas as informações dos 
hóspedes, mas também do empreen-
dimento, devem ter sua integridade 
e confidencialidade protegidas, além 
da certeza de que estes dados não 
serão perdidos. A Cloud Computing, 
ou a famosa “Nuvem”, que oferece 
a facilidade de acesso remoto de 
informações em qualquer compu-
tador ou dispositivo com internet é 
uma solução muito utilizada, mas 
que deve ser usada com cautela.

A segurança é a primeira pala-
vra que pensamos quando falamos 
em nuvem, pois de certa forma, 
quem usa a nuvem não sabe onde 
estão seus documentos ou aplica-

ções. Todavia, empresas de renome 
como por exemplo a AWS - Amazon 
Web Services ou Microsoft Azure 
possuem profissionais altamente 
capacitados e certificados em suas 
funções, sempre com um olhar vol-
tado na segurança. Um exemplo do 
investimento neste quesito é que no 
último mês de junho, o Governo dos 
Estados Unidos aprovou os servi-
ços da AWS, Azure e CSRA para 
Cloud Computing para seus órgãos 
governamentais. O fato de possuir 
profissionais altamente capacitados, 
o que nem sempre é uma verdade 
dentro das empresas, dão base para 
garantir a segurança na nuvem.

Essa tecnologia ou forma de ope-
racionalizar com os sistemas de in-
formação está ganhando mercado em 
proporções gigantescas, e quem opta 
por ela, possui uma solução eficiente 
e segura. Basicamente possuem três 
tipos de solução na nuvem, sendo:
- Software como Serviço (SaaS) 
como por exemplo o Office 
365, DropBox ou o G-Mail;
- Plataforma como Serviço (PaaS) utiliza-
da por desenvolvedores de sistemas, e;
- Infraestrutura como Serviço (IaaS), 
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que na qual é “alugado” um servi-
dor ou hardware de um data center 
possibilitando a empresa adquiren-
te colocar todas as suas informa-
ções dentro desta instância (nome 
adotado para servidores IaaS) e 
usa-lá da forma que lhe convém.

O que é computação 
nas nuvens?

Ela consiste na possibilida-
de de acessar arquivos e executar 
diferentes tarefas pela internet. 
Ela evita que o usuário instale 
aplicativos no computador para 
tudo, pois pode acessar diferen-
tes serviços online para fazer o 
que precisa, já que os dados não 
se encontram em um computador 
específico, mas sim em uma rede.

Uma vez conectado ao serviço 
online, é possível utilizar de suas 
ferramentas e salvar todo o tra-
balho que for feito para acessá-lo 
depois de qualquer lugar. E assim, 
o computador estará nas nuvens, 
pois é possível acessar os aplicati-
vos a partir de qualquer computa-
dor que tenha acesso à internet.

A partir de uma conexão com a 
internet, você pode acessar um ser-
vidor capaz de executar o aplicativo 
desejado, que pode ser desde um 
processador de textos até mesmo um 
jogo ou um pesado editor de vídeos. 
Enquanto os servidores executam 
um programa ou acessam uma deter-
minada informação, o seu computa-
dor precisa apenas do monitor e dos 
periféricos para que você interaja.

Preocupação 
com segurança 

De acordo com Alam Luiz 
Colatto, Analista de Redes e 
Infraestrutura e Especialista em 
Redes de Computadores e Segurança 
da Informação, o armazenamen-
to em nuvem oculta a localização 
do serviços prestados e portanto 
as empresas acabam armazenando 
suas informações em um lugar que 
não se sabe ao certo onde é, e des-
sa forma o fator segurança pesa e 
profissionais em TI levantam certa 
resistência nessa solução, porém, 
uma resistência desnecessária. 

Além da segurança que esses 
data centers proporcionam aos seus 
clientes, outro ponto muito atraen-
te é com certeza a elasticidade, ou 
seja, a possibilidade de gerenciar o 
hardware adquirido, tanto para mais 
como para menos. “Mas o que isso 
significa de fato? Tomamos como 
exemplo uma determinada empresa 
de E-Commerce, loja virtual, que 
possui uma infraestrutura em nu-
vem onde próximo do dia 10 de cada 
mês, suas vendas aumentam e con-
sequentemente necessitam de mais 
infraestrutura. Com a elasticidade, 
nesses períodos de grandes acessos, 
a infraestrutura automaticamente 
aumenta assim podendo atender 
todos os usuários que venham aces-
sar o site. E quando esses acessos 
diminuem a infraestrutura também 
diminui automaticamente refletindo 
no custo, pois desta forma só é pago 
o que é usado”, explicou Colatto.

O analista menciona ainda que 
ferramentas de alta disponibilidade 
como load balancer e auto scaling 
disponibilizados por alguns data 
centers são ferramentas que propor-
cionam continuidade e desempenho 
para as aplicações da nuvem em ce-
nários catastróficos, seja por falha de 
um servidor interno ou uma simples 
queda de fornecimento de energia. 
“Outra preocupação que é anula-
da quando aplicamos sistemas em 

Alam Luiz Colatto: 
“Armazenar dados nas 

nuvens exige a contrata-
ção de uma empresa 
que ofereça bastante 

segurança e proteção”
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Trícia Neves: 
“A tecnologia é uma 
solução para muitas 
coisas, mas isolada 
ela não resolve nada”

Cloud Computing é a resiliência, ou 
seja, a capacidade de retornar o am-
biente depois de uma grande falha. 
Sistemas em Nuvem, normalmente 
possuem um sistema conhecido como 
snapshot, uma cópia fiel da infra-
estrutura aderida, onde, ele funcio-
na como uma espécie de backup (a 
macro modo de referênciar) dando 
possibilidade de subir um novo 
ambiente quase que imediatamente 
para atender seus clientes”, afirmou.

Para os clientes finais, que adqui-
rem determinados sistemas alocados 
na nuvem por uma software house 
(empresas de construção de software), 
tem garantias quanto a segurança e 
continuidade do que se está contra-
tando, ficando despreocupados com 
rotinas de backup e catástrofes que 
possam ocorrer, focando-se no seu 
próprio negócio e até dispensando 
serviços de TI na sua estrutura local. 

33
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“Em síntese, a nuvem é uma solução 
segura, (obviamente, é fundamental 
ter conhecimento e referência de onde 
esta sendo adquirida) ela é uma solu-
ção para empresas que estão preocu-
padas com seus clientes, preparando 
sua infraestrutura para atender da 
melhor forma possível diminuindo, 
senão eliminando, falhas em seus ser-
viços a fim de atender com qualidade 
um determinado software”, declarou 
o especialista em segurança digital.

Para Tricia Neves, Consultora 
hoteleira e Sócia-diretora da Mapie, 
com a abundância de informações 
que circulam hoje por meios digitais 
como aplicativos para dispositivos 
móveis, sites, entre outros, é essen-
cial que os empreendimentos se pre-
ocupem com a segurança dos dados 
dos clientes. “Este é um importante 
alerta aos hoteleiros, que possuem 
diversas informações pessoais dos 
seus clientes e que devem garantir 
a máxima segurança e sigilo des-
tes dados. Acredito que o hóspede 
abre mão de se hospedar em hotéis 
que não propiciem uma boa experi-
ência. A tecnologia é uma solução 
para muitas coisas, mas isolada 
ela não resolve nada. A tecnologia 
precisa de inteligência por trás, 
precisa de bons gestores que saibam 
aplicá-la corretamente e de funcio-
nários capacitados que entreguem 
aquilo que a tecnologia não faz. 

Acredito que quanto mais automa-
tizarmos processos burocráticos, 
mais tempo nossas equipes terão 
para encantar os clientes”, frisou.

Nuvem “Light”
A Desbravador, uma das mais 

atuantes empresas em soluções de 
software para gestão hoteleira no 
Brasil, propõe uma solução 100% 
web. Trata-se do Desbravador Light 
Web, que une as funcionalidades 
do Desbravador Light com a prati-
cidade da web, tendo como foco os 
hotéis de pequeno e médio porte. 
“Este software demandou 18 meses 
de estudos e consumiu cerca de R$ 
1 milhão, mas estamos convictos do 
sucesso deste produto, que fará uma 
verdadeira revolução para inte-
grar a gestão em hotéis dos pontos 
mais remotos do Brasil, graças ao 
acesso a nuvem que proporciona 
ainda mais segurança na opera-
ção”, enfatizou Marcelo Pompeo, 
Diretor geral da Desbravador.

Segundo ele, o produto foi de-
senvolvido em linguagem de pro-
gramação JavaTM, e o acesso é 100% 
web. Conta um design moderno e 
funcional, busca facilitar o processo 
de gerência hoteleira, permitindo a 
realização das atividades não apenas 
nas estações de trabalho, mas tam-
bém dispositivos móveis, como note-
books, smartphones e tablets, sendo 
uma ferramenta para todos os tipos 
de meios de hospedagem. “Estamos 
presentes em 3.200 hotéis do Brasil e 
vários outros países sulamericanos, 
como Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Chile e Peru. Graças a parceria com 
a Samba Hotéis, em breve esta-
remos em Orlando, nos Estados 
Unidos e em Beirute, no Líbano. 
Mesmo presente em grandes redes 
hoteleiras, temos um grande foco 
nos pequenos meios de hospeda-
gens que representam 40% de nosso 
faturamento”, concluiu Pompeo.  

Marcelo Pompeo: 
“Temos soluções 

modernas, efi cazes e 
seguras para armazenar 

dados nas nuvens ”
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Grupo Privé anuncia 
R$ 811 milhões em investimentos 
para expansão hoteleira

O Grupo Privé anunciou em agosto 
que pretende investir R$ 811 milhões em 
projetos de expansão da sua rede de ho-
téis.  A companhia pretende entregar qua-
tro novos empreendimentos entre 2017 
e 2019 na região de Caldas Novas (GO), 
incluindo três resorts de alto padrão. 

Entre 2013 e 2015, a receita hote-
leira do grupo teve um salto de R$ 40 
milhões para R$ 55 milhões e segue 
com uma projeção otimista para 2016, 
pretendendo atingir R$ 67 milhões 
ainda esse ano. Só no ano passado, 
mais de 750 mil clientes hospedaram-
se em seus empreendimentos.

A divisão de hospitalidade responde 
por 43% do faturamento, que atua tam-
bém nas áreas de entretenimento, cotas 
e loteamentos imobiliários, construção 
civil e mineração. Para Marco Aurélio 
Palmertson, Vice-presidente do Grupo 
Privé, esse processo de expansão só foi 
possível graças ao interesse dos brasilei-
ros em Caldas Novas: “A presença cada 
vez mais constante de Caldas Novas no 
mapa de férias dos brasileiros, aliada ao 
crescimento de 37,5% do faturamento da 
nossa divisão de hotelaria nos últimos 
três anos, foi determinante para viabi-
lizarmos essa expansão”, explicou.

O primeiro empreendimento a ser 
entregue será o Ilhas do Lago Eco Resort 
no primeiro semestre de 2017. Serão 
investidos cerca de R$ 220 milhões e 
ele será o primeiro resort do Grupo 
Privé, às margens do Lago de Caldas. 

Para o segundo semestre do pró-
ximo ano, está prevista a entrega do 
Alta Vista Thermas Resort, situado 
no ponto mais alto de Caldas Novas, 
com vista panorâmica da cidade. O 
grupo está investindo R$ 125 mi-
lhões neste empreendimento.

Em janeiro de 2019, será a vez 
do Varandas Thermas Park. Ele será 
um hotel de lazer direcionado para 
a família e será localizado na região 
central. O empreendimento conta com  
um investimento de R$ 145 milhões.

E por último, o Praias do Lago Eco 
Resort, que será localizado na região 
do Lago de Caldas com uma estrutura 
orçada em aproximadamente R$ 321 
milhões. A finalização das obras está 
programada para janeiro de 2019.

Rede Vert Hotéis 
inicia atividades em Brasília

A Rede hoteleira mineira deu início 
as suas atividades no Distrito Federal, 
em Brasília. O primeiro empreendi-
mento na capital federal passou a se 

36

Novo empreen-
dimento Ilhas do 
Lago Eco Resort 

estará localizado 
às margens do 
Lago de Caldas
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chamar eSuites Lake Side, e está loca-
lizado às margens do Lago Paranoá, 
um dos cartões postais da cidade.

Só neste ano, a rede hoteleira já anun-
ciou operações em outros seis empreen-
dimentos. Sendo eles o Ramada Plaza 

Curitiba Rayon, Ramada São Paulo Itaim 
Bibi, Ramada Encore Ribalta, Ramada 
Recife Boa Viagem, o Ramada Plaza 
Macaé e o Ramada Recreio Shopping. 

Érica Drumond, CEO da Vert Hotéis, 
enxerga a capital federal como um 

Vista aérea do novo 
eSuítes Lake Side 
no Distrito Federal, 
em Brasília
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ponto estratégico para o crescimento 
da rede: “Brasília é uma cidade estra-
tégica, polo político-administrativo 
com alto potencial para o turismo de 
negócios, ao mesmo tempo é a capi-
tal federal, com potencial também 
para o turismo de lazer”, explicou.

O hotel possui 166 apartamentos, 
sendo 69 exclusivos para long stay e os 
outros 97 apartamentos se dividem nas 
categorias luxo, luxo com minicozinha 
e suíte family com dois e três quartos, 
com metragens que variam de 37 a 
106m². Ele também conta com espaço 
para eventos, áreas de lazer, estaciona-
mento gratuito, e room service 24h.

AccorHotels anuncia Ibis 
Budget em Balneário 
do Camboriú (SC)

A AccorHotels assinou um contra-
to para a construção do Ibis Budget 
Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 
A empresa Pires Hotéis e Turismo 
será proprietária da unidade, além 
de ser responsável pela construção 
e operação. Com investimento de 
R$ 13 milhões, o hotel contará com 
104 quartos e estará localizado na 
Rua 1151, parte central da cidade.

Eduardo Camargo, Diretor Adjunto 
de Desenvolvimento de Novos Negócios 
da AccorHotels, disse que as atrações 
turísticas do Balneário do Camboriú 
contribuíram para a idealização e cria-
ção do projeto: “O turismo de lazer é 
uma estratégia da companhia e dentro 
de nosso desenvolvimento temos cida-
des em que este segmento é ascenden-
te, caso de Balneário Camboriú, que é 
uma região onde o turismo de negó-
cios e o lazer se equilibram em atrair 
hóspedes ao longo do ano”, explica. 

A previsão para inaugurar o novo 
hotel é somente para daqui a quatro 
anos. O programa de expansão da 
AccorHotels na América do Sul preten-
de alcançar a marca de 500 hotéis em 
operação até 2020. Atualmente, a rede 
conta com 15 hotéis em operação em 10 
cidades do estado de Santa Catarina.

Minas Hospitality 
Business passa a 
administrar mais um hotel Stop Inn

A Stop Inn, bandeira econômica 
criada pela MHB —Minas Hospitality 
Business, conquista a conta de mais um 
hotel em Belo Horizonte. Inaugurado 
oficialmente no mês de julho, o Stop 
Inn Cristiano Machado é o terceiro da 
categoria na capital mineira, sendo o 
7º hotel administrado pela MHB em 
Belo Horizonte e 9º em Minas Gerais.

O empreendimento contempla 111 
apartamentos, incluindo unidades adap-
tadas para pessoas com deficiência, equi-
pados com ar-condicionado, TV LCD 
32”, cama box, bancada de trabalho, 
secador de cabelo, banheiros privati-
vos e frigobar, além de wi-fi e estacio-
namento grátis, espaço para eventos e 
pizzaria anexa ao empreendimento.

Para o Diretor Comercial da MHB, 
Daniel Baeta, as tarifas agressivas destacam 
o empreendimento no segmento. “Com 
diárias a partir de R$70,00, atrelada aos ser-
viços e produtos de qualidade, o Stop Inn 
Cristiano Machado será referência no mer-
cado corporativo”, ressaltou o profissional.  

Instalado no novo polo hoteleiro de 
Belo Horizonte, de acordo com o Diretor 

Eduardo Camargo, 
Diretor Adjunto de 
Desenvolvimento 

da AccorHotels, 
acredita no 

potencial turístico 
da cidade.
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comercial, o estabelecimento possui uma 
localização estratégica, com fácil acesso 
aos dois aeroportos da cidade. Outros 
diferenciais da região, segundo Baeta, 
são os shoppings, a ampla rede gas-
tronômica e a vida noturna agitada.

Fernando Chabert 
deixa o comando da Hotéis Othon

A rede de Hotéis Othon anunciou 
a saída de Fernando Chabert, Diretor 
Superintendente da diretoria do grupo. 

Fachada do Stop 
Inn Cristiano 
Machado
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Durante a sua gestão, a rede de hotéis 
investiu mais de R$ 80 milhões em refor-
mas estruturais, com o objetivo de mo-
dernizar suas unidades e oferecer confor-
to e satisfação a clientes e hóspedes. Ele 
também promoveu a ampliação da rede 
no interior de São Paulo, com inaugura-
ções de cinco novas unidades. Chabert es-
tava à frente da diretoria desde 2007, mas 
também ocupava o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração de Hotéis 
Othon S.A. De acordo com o ex -diretor, 
sua saída foi uma decisão pensada e em 
harmonia com o conselho de adminis-
tração: “Após anos de dedicação, decidi 
encerrar parcialmente minhas atividades 
de trabalho. A partir de agora vou me de-
dicar a vários projetos pessoais, incluindo 
consultoria em hotelaria”, concluiu.

Rede Nobile Hotéis 
lança programa de fi delidade 
para hóspedes

A Nobile Hotéis apresentou seu novo 
programa de fidelidade, o Nobile Plus+. 
Ele oferece aos clientes da rede a oportu-
nidade de usufruírem de pontos acu-
mulados em hospedagens, trocando por 
diárias nos hotéis da Rede. O Programa 
também premiará os clientes com ofer-
tas exclusivas, upgrade de quarto, late 
check-out e check-in preferencial. 

Fernando Chabert: 
“A partir de agora 
vou me dedicar 
a vários projetos 
pessoais, incluindo 
consultoria em 
hotelaria”

O cliente que aderir ao programa 
se tornará membro do programa na 
Categoria Nobile Vip Plus e, com a 
utilização dos benefícios nos hotéis 
associados, obterá upgrade nas demais 
categorias em ordem crescente: Nobile 
Vip Plus (quando o cliente associa-se ao 
programa); Nobile Plus Silver (ao atingir 
5.000 pontos ou 10 noites nos hotéis da 
rede); Nobile Plus Gold (15.000 pontos 
ou 25 noites); e Nobile Plus Platinum (a 
partir de 25.000 pontos ou 40 noites). 

 Ricardo Pompeu, Vice-presidente da 
Nobile Hotéis, acredita que o programa 
de fidelidade aumentará as vendas do 
hotel: “Acreditamos que o aumento das 
vendas nos hotéis da Rede será conse-
quência da motivação criada através 
do programa de fidelidade. Um cliente 
fidelizado chega a gastar até dez vezes 
mais do que os clientes comuns ao longo 
do seu relacionamento com a empresa. 
Clientes fidelizados apresentam também 
maiores possibilidades de concluir a 
compra: as chances de se vender um pro-
duto ou serviço para um cliente comum 
variam entre 05 e 20%, contra 60 a 70%, 
para um cliente fiel ao negócio”, explicou.

Para participar do programa Nobile 
Plus+ é necessário que os clientes façam 
o seu cadastro na recepção do hotel, ou 
pelo site da rede (www.nobilehoteis.com.
br). A pontuação do programa é automá-
tica, e os hóspedes serão pontuados em 
até três dias após registro no sistema.

Redes hoteleiras são premi-
adas pela Great Place to Work

A 20ª edição da pesquisa Great Place 
to Work, realizada em parceria com a 
revista Época, premiou o Renaissance São 
Paulo Hotel e a rede AccorHotels como 
o 8º e 9º melhores lugares para trabalhar 
no Brasil. A AccorHotels também fatu-
rou o 1º lugar na categoria “Contratar 
e Receber”. A disputa contou com 1900 
empresas cadastradas e os resultados 
foram analisados com base em uma 
pesquisa respondida pelos colaborado-
res, além de auditoria das práticas de 
cultura. Ela basicamente julga o índice 
de confiança dos funcionários com o 
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Patrick Mendes, CEO da Accor, no centro da foto com a equipe 
que o acompanhou para receber a premiação

ambiente de trabalho e também 
inclui os locais com melhores 
práticas de gestão de pessoas. 

De acordo com Karine 
Cassini, Diretora de Recursos 
Humanos do Renaissance São 
Paulo Hotel, esse reconhecimen-
to é a prova de que a equipe 
está no caminho certo: “Nós 
sempre investimos em nossos 
associados, proporcionando 
um local de trabalho onde 
todos se sintam à vontade para 
desenvolver seus talentos. Além 
disso, valorizamos as pessoas, 
suas necessidades e habilida-
des, formando uma equipe 
bem-sucedida, não apenas 
em suas competências, como 
também em suas vidas profis-

sional e pessoal”, ressaltou. 
Já Patrick Mendes, CEO da 

AccorHotels na América do Sul, 
acredita que ouvir e adaptar as 
ideias de seus funcionários é a 
chave para um bom relaciona-
mento e crescimento da rede: 
“É com muita satisfação que 
recebemos este honroso prêmio. 
Nosso compromisso é valorizar 
os colaboradores diariamente 
por meio de iniciativas de todas 
as áreas perante seus times. Eu 
particularmente procuro me 
reunir com frequência com os 
recém-contratados e os que já 
estão há um tempo no grupo 
para ouvi-los e incorporar as 
ideias deles nas estratégias 
da empresa”, destacou.

Karine Cassini com a equipe que a 
acompanhou no recebimento desta conquista
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inaugura hotel de bandeira 
econômica em Cachoeiro 

de Itapemirim (ES)
A cidade é reconhecida como 
a capital brasileira do 
mármore e granito 
e principal centro 
econômico do Sul 
do Espirito Santo

42

A imponente 
fachada é um 
marco e 
referência 
na região

Bristol Hotels
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A Bristol Hotels, que junto com a 
Plaza Inn Hotéis formam a Allia 
Hotels, inaugurou em agosto o 

Bristol Easy Hotel Cachoeiro, o primeiro 
hotel de bandeira econômica da rede 
no Sul do Espirito Santo e o terceiro 
no País, de um total de 35 previstos. O 
empreendimento construído pela Kemp 
Engenharia, construtora com amplo 
currículo de excelentes obras no Espírito 
Santo, tem localização privilegiada, 
próximo ao parque de exposição e ao 
principal shopping de Cachoeiro de 
Itapemirim. A cidade é reconhecida 
como a capital brasileira do mármore 
e granito e principal centro econô-
mico do Sul do Espirito Santo, e com 
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isso vem conquistando investidores, 
grandes empresas e o mundo corpora-
tivo. E o Bristol Easy Hotel chega para 
acrescentar mais uma opção de hospe-
dagem de excelente custo benefício.

O Bristol Easy Hotel Cachoeiro 
exigiu um aporte de R$ 22 milhões 
captados no mercado de investido-
res. Conta com 160 apartamentos 
modernos, sendo oito destes adapta-
dos aos portadores de necessidades 
especiais e sua infraestrutura com-
preende: ar condicionado, bancada 
de trabalho, telefone, internet wi-fi 
grátis, colchão cama box da marca 
Americanflex, enxoval de cama e 
banho da Teka, fechadura eletrônica e 

O mármore aplicado no 
piso deixou a recepção 
mais sofi sticada
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economizadores de energia da marca 
Onity, minibar, TV de LCD de últi-
ma geração com uma variada opção 
de canais a cabo e cofre eletrônico. 

Somada a infraestrutura, o 
hotel conta ainda com  um mo-
derno restaurante, onde o café da 
manhã é servido como cortesia, 
assim como o estacionamento co-

44

Os apartamentos 
possuem uma boa 
infraestrutura

berto. Em breve também contará 
com duas salas para realização 
de eventos corporativos e sociais 
com capacidade para até 220 pes-
soas. Tudo para proporcionar uma 
hospedagem com conforto, pra-
ticidade e segurança na região.

Reservas: 0800 283 9988 - 
www.alliahotels.com.br  assim como o estacionamento co- www.alliahotels.com.br  www.alliahotels.com.br  

O restaurante foi bem 
montado para que 

os hóspedes possam 
fazer suas refeições 

bem confortáveis



Implantação

45



46

Implantação

4646

Pestana Hotel Group 
chega à Barra da Tijuca (RJ)

O empreendimento conta com 311 
apartamentos com uma boa infraestrutura 
para maximizar o conforto dos hóspedes

O empreendimento 
possui uma 

fachada bastante 
moderna com 

destaque para o 
revestimento 

de vidro  
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O grupo hoteleiro 
português Pestana 
colocou em opera-

ção no final do mês de julho, o 
Pestana Rio Barra Beach & Spa. 
O empreendimento está locali-
zado na Barra da Tijuca, entre o 
posto 6 e o 7 na primeira linha 
da praia. O projeto desenvolvi-
do juntamente com a constru-
tora Dominus e cujos interiores 
são assinados pelo arquiteto 
Jaime Morais, transportam 
para o hotel uma modernidade 
em tons claros e minimalistas 
que são visíveis logo no lobby 
do hotel. “Queremos pro-
porcionar a quem nos visita, 
seja hóspede ou passante, a 
proposta “The Time Of Your 
Life”, que é a nossa assinatu-
ra global. Com a experiência 
adquirida em outros hotéis, 
principalmente no Deck Bar 
do Pestana Rio Atlântica, 
hoje conseguimos oferecer ao 
consumidor uma experiência 
que vai além da hospedagem” 

afirma Paulo Dias, Diretor 
do Pestana Hotel Group.

Conta com 311 unidades ha-
bitacionais muito confortáveis, 
entre apartamentos e suítes 
espaçosas e muito bem deco-
radas, algumas com vista total 
e outras parcial do mar ou da 
lagoa de Marapendi. Os aparta-
mentos na categoria twin delu-
xe lagoon e king deluxe lagoon 
possuem metragem de 19 m2, 
excelente iluminação natural, 
uma cama king size ou duas ca-
mas de solteiros da marca Onix 
e enxoval de cama e banho da 
Altenburg. Todos os apartamen-
tos são equipados de TV de últi-
ma geração de 40 polegadas com 
uma variada opção de canais a 
cabo,(locação da Colortel),  tele-
fone, wi-fi, minibar (locação da 
Rentv), mesa para trabalho, cofre 
e fechadura eletrônica fornecidos 
pela Onity. A Decor Estofados, 
especializada na produção de 
poltronas e estofados decorati-
vos, forneceu 263 unidades da 
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Os apartamentos possuem tons claros na decoração 
para aumentar a sensação de conforto aos hóspedes

poltronas modelo Adones. Produzidas 
de forma artesanal, as poltronas possuem 
as estruturas internas em fibra de vidro, 
revestidas com espuma D28 soft e tecido 
especial, a base em alumínio maciço ga-
rante mais qualidade e durabilidade aos 
efeitos do litoral. A estrutura em fibra de 
vidro proporciona ergonomia e qualidade 
aos produtos. Os banheiros dos aparta-
mentos contam com secador de cabelo da 
marca Panther e acessórios da Crismoe.

Completa infraestrutura
A cobertura toda cercada por vidros 

proporciona uma vista exuberante e neste 
andar que o Pestana Hotel Group quer se 
diferenciar. “Queremos tornar este ponto 
uma referência para festas privadas na 
cidade do Rio de Janeiro. Temos uma 
ampla área com uma vista fantástica para 
o mar, a lagoa e a serra, onde será possí-
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vel alugar o espaço e ter acesso aos oito 
apartamentos que se situam nesse piso, 
ou seja, é um convite total para a diver-
são sem preocupação. Será o local per-
feito para aniversários, cocktails ou lan-

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

O restaurante com 162 
lugares disponibiliza 
uma carta inspirada na 
cozinha internacional

çamentos de produtos e marcas. Graças 
ao isolamento acústico o som não se 
propagará, garantido conforto para 
quem está hospedado”, assegura Dias.

Na área gastronômica o hotel possui 
um restaurante com 162 lugares e dispo-
nibiliza uma carta inspirada na cozinha 
internacional que está sob assinatura do 
Chef Rubens Gonçalo que utiliza refe-
rências clássicas transformadas com 
métodos contemporâneos. Os equipa-
mentos de cozinha foram fornecidos 
pela Topema e o mobiliário do restau-
rante é da Artesian. Coube a empresa 
Visoma a execução de toda as marcena-
rias, desde o lobby, restaurante e suítes.

Na área de lazer o hotel possui uma 
piscina localizada de frente para o mar 
com mobiliário fornecido pelas empre-
sas Aluminas e Nnardi. Este espaço 
relaxante é um ponto de encontro para um 
drink e será um hot spot para festas ao final 
do dia ao estilo de Ibiza e Miami. Completa 
a infraestrutura um fitness center, spa, jacu-
zzi e seis salas de eventos com tecnologia 
de ponta em audiovisual numa parceria 
conjunta com a R1 Audiovisuais.  

ImplantaçãoImplantação
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A nova marca de estilo de vida da Marriott International 
traz um estilo europeu e um toque inspirado na cultura 

local para atrair os turistas da próxima geração

AC Hotel Rio de Janeiro 
Porto Maravilha entrou em operação

Fachada do AC Hotel Rio de 
Janeiro Porto Maravilha
Fachada do AC Hotel Rio de 

Para atender as necessidades 
dos turistas por hospeda-
gem de qualidade durante as 

Olimpíadas no Rio de Janeiro, entrou 
em operação o AC Hotel Rio de Janeiro 
Porto Maravilha. Esta bandeira da Marriott 
International celebra a beleza dos designs 
modernos e clássicos com um espírito eu-
ropeu e raízes espanholas a partir da visão 
exclusiva do renomado hoteleiro Antonio 
Catalan. Ele fundou a empresa em 1998 e 
fez com que ela virasse uma das marcas 
hoteleiras mais respeitadas da Espanha. 
Com ambientes inspirados na moda de 
Milão e em mesclas de estilos europeus e 

traços mais simples, essa bandeira é ideal 
para a criatividade e os interesses dos via-
jantes com a mentalidade do novo milênio. 

De posse das informações da rede 
(Design e Brand Standards) a Perkins+Will, 
com sua tradição de design brasileiro 
premiado elaborou um projeto limpo, com 
personalidade, atendendo a espectativa dos 
hóspedes a fim de proporcionar a Guest 
Experience nessessária. Com o uso de 
materiais naturais, como pedra e madeira, 
e cores numa paleta de tons da terra, o 
projeto remete à tradição espanhola e bra-
sileira ao mesmo tempo, numa interessante 
composição agradável aos sentidos.  Coube 
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Os apartamentos con-
tam com uma 
boa infraestrutura

a Hamam contratar os fornecedores e fazer 
a implantação deste hotel, contando com 
mão-de-obra qualificada que atendeu as espe-
cificações dos projetos e o prazo de execução. 

A marca AC Marriot fez sua estreia no 
Brasil com essa inauguração, assim como 
de outra unidade na Barra da Tijuca, 
também no Rio de Janeiro. Com uma 
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influência de suas raízes europeias, o AC 
Hotel Rio de Janeiro Porto Maravilha 
traz um design clássico com ares de 
modernidade e elegância. Os 225 
apartamentos contam com tons aco-
lhedores de cinza e grafite e a mobília 
fica suspensa para gerar a ilusão de 
ainda mais espaço. A infraestrutura 
compreende cofres e fechaduras eletrô-
nicas, ar condicionado, telefone, wi-fi, 
frigobar e TV de última geração com 
uma variada opção de canais a cabo.  
Os banheiros contam com acessórios 
de alto padrão da marca Crismoe e isto 
inclui: papeleiras, toalheiros  45cm, cabi-
des e porta shampoos, da linha Unique, 
assim como kits Blindex para porta dos 
boxes e suporte de parede para secador, 
produto este especial sob desenho. 

A Bell Design forneceu a cadeira Tiffany, 
com estrutura interna de aço carbono to-

talmente revestida em couro sola, o que 
torna o produto mais resistente. A cor 
escolhida foi desenvolvida para compor 
a decoração dos apartamentos que teve 
a Bela Ideia fornecendo as cortinas em 
100% blackout com textura e toque de 
alta tecnologia e visual inovador para 
garantir aos hóspedes um sono realmente 
tranquilo. O voil cinza com listras sua-
ves e brilho delicado foi escolhido pelas 
arquitetas responsáveis pelo projeto 
pela sua beleza e elegância. Nas áreas 
sociais, os tecidos escolhidos possuem 
toques translúcidos e visual moderno.

O empreendimento conta com um 
fitness center e uma piscina no terraço com 
vistas  do Cristo Redentor no topo 
do Corcovado, da Baía de Guanabara 
e do estádio do Maracanã. Existe um 
espaço para reuniões de negócios ou 
um happy hour com os amigos.   Lobby do AC Hotel Rio de 

Janeiro Porto Maravilha
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O empreendimento surgiu da visão de um empresário 
ao apostar num novo eixo de desenvolvimento da ho-
telaria em São Paulo e hoje colhe os bons resultados.

 30 anos de sucesso
A imponente fachada 
na cor mostarda é um 
marco e referência 
na região
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 O lobby conta com 
uma decoração 

contemporânea e uma 
claraboia no teto que 
permite a entrada de 

muita luz natural
O Hotel Transamérica São Paulo 

completou em 2015, 30 anos 
de atividades. E para come-

morar, recebeu um investimento de R$ 
18,5 milhões ao longo de cinco anos para 
modernização de todos os 396 apartamen-
tos com metragens que variam de 32 m² 
a 240 m², o que proporciona conforto e 
exclusividade aos seus hóspedes. “Nossas 
396 acomodações estão completamen-
te modernizadas. As suítes ganharam 
uma decoração contemporânea, com um 
design clean e mais moderno. Nos apar-
tamentos, o banheiro foi completamente 
reestruturado e as unidades reformadas, 
sem exceção, tiveram seus móveis e cores 
modificadas. Todos os apartamentos 
contam com  infraestrutura para ma-
ximizar o conforto e comodidade dos 
hóspedes e isto inclui: wi-fi, workstation, 
TV a cabo com uma variada opções de 
canais, cofres individuais, telefone com 

discagem direta, frigobar, room-service 24 
horas, lavanderia, concierge e a excelên-
cia de serviços de um hotel padrão cinco 
estrelas” menciona o Diretor comercial 
e de marketing, Cláudio Bonuccelli.

Ele destaca que a sofisticação da de-
coração das suítes é resultado do talento 
em aliar sobriedade e qualidade, criando 
um ambiente acolhedor e uma atmosfera 
perfeita para melhor receber os hóspedes.

Moderna decoração
O investimento também contemplou 

algumas áreas comuns. Nas áreas sociais 
houve uma nova decoração idealizada 
para conferir modernidade aos ambien-
tes e facilitar o fluxo dos frequentadores 
em locais como a recepção, por exemplo. 
O mobiliário adquirido para compor 
a decoração favorece especialmente a 
circulação e, ao mesmo tempo, o conforto 
das pessoas que se hospedam no Hotel 
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e que também participam de eventos 
sociais e corporativos. Muitos, inclusi-
ve, são realizados nas dependências do 
próprio Hotel Transamérica São Paulo. 
A decoração preservou as característi-
cas de aconchego e sofisticação, muito 
apreciada pelos frequentadores, especial-
mente hóspedes individuais e familiares. 
O resultado deste investimento é um 
hotel com cheiro de novo e bem posi-
cionado para receber os mais exigentes 
hóspedes e eventos de todos os portes. 

Visão pioneira
Esta história de sucesso começou 

em 1985 quando o empreendedor  re-
solveu investir num hotel padrão cinco 
estrelas em local completamente isolado 
que fica às margens do Rio Pinheiros, 
fugindo do eixo Centro - Av. Paulista. 
Na época, os especialistas do mercado 
julgavam o investimento como de alto 
risco. Mas a visão pioneira do investidor 

se mostrou acertada. O hotel foi implan-
tado numa grande área que permitiu 
montar uma boa infraestrutura que 
hoje faz a diferença quando o assunto é 
atrair eventos. Dispõe de 23 salas, sen-
do 11 moduláveis com capacidade para 
mais de 3.000 pessoas, inclusive feiras 
e exposições. Entre estes espaços estão 
o Espaço Nações Unidas de 1.800 m², 
Grand Foyer com 600 m², auditório com 
capacidade para 170 lugares e estaciona-
mento para mil vagas com manobrista. 
As 23 salas para eventos contam com 
toda infraestrutura necessária e equipe 
especializada capaz de atender eventos 
de pequeno a grande porte. Outro grande 
diferencial da área de eventos é a facili-
dade de acesso para carga e descarga. 

No entorno do hotel, o complexo 
de eventos inclui ainda o Transamérica 
Expo Center de 40.000 m², divididos 
em sete pavilhões, e o Teatro Alfa com 
capacidade para 1.200 pessoas. O suporte 

Os apartamentos são 
bem amplos e contam 
com moderna 
infraestrutura para 
maximizar o conforto 
e comodidade 
dos hóspedes
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A sala Canavieiras é 
uma das opções 

oferecidas pelo hotel

tecnológico também está entre os diferen-
ciais que o Hotel coloca à disposição dos 
organizadores de eventos. Dependendo 
da necessidade do mesmo, pode ser 
disponibilizada até 70 megabytes para 
acesso a internet dedicada ou cabea-
da. Os hóspedes também contam com 
wi-fi de alta qualidade garantindo aos 
usuários uma conexão veloz e estável.

Alavanca de 
desenvolvimento

Sua inauguração ajudou a alavancar os 
investimentos para a região da Av. Berrini 
que hoje se tornou uma das áreas mais va-
lorizadas da capital paulista com localiza-
ção privilegiada. Está ao lado da Marginal 
Pinheiros, o que favorece deslocamentos 
mais rápidos pela cidade e situado nas 
proximidades de grandes centros de en-
tretenimento, esportes e compras, como: 
o Citibank Hall, o Tom Brasil, o Estádio 
do Morumbi, o Autódromo de Interlagos 

e os shoppings JK, Morumbi, Market 
Place, Jardim Sul e Cidade Jardim.

Bonuccelli destaca que a visão pionei-
ra do investidor há 30 anos em criar um 
hotel padrão cinco estrelas numa área 
isolada da capital paulista, ainda perma-
nece. E com esta visão, eles procuram 
antever as necessidades do mercado e 
criar soluções para atender as exigên-
cias dos clientes, como o de eventos. 
“Iniciaremos em breve um investimento 
de R$ 10 milhões na modernização de 
nossas 23 salas de Eventos e isto inclui: 
completa infraestrutura com equipamen-
tos de ponta, iluminação apropriada para 
realização de qualquer tipo de evento, 
modernização das salas, tornando-as 
mais práticas e com maior conforto aos 
usuários. O objetivo é que a decoração 
crie uma harmonização com as áreas 
sociais para dar a sensação de ser um 
ambiente único”, assegura Bonuccelli. 

E dentro deste investimento de 
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modernização da área de eventos, a 
sala Buenos Aires terá um espaço de 
co-criação, onde as empresas pode-
rão realizar reuniões com seus exe-
cutivos. Colaboradores de diversas 
áreas podem unir-se para trabalhar 
em algum projeto apoiados por um 
ambiente com ferramentas e infraestru-
tura tecnológica que proporcionará a 
co-criação de soluções, ideias, troca de 
informações e experiências que leva-
rá a soluções criativas e inovadoras. 

Completa infraestrutura
Além de ser um hotel com um espaço 

moderno e generoso para receber even-
tos, o Transamérica São Paulo conta com 
15.000 m² de área verde. Isto inclui, qua-
dras de tênis iluminadas, campo de fute-
bol society, campo de golfe com três bura-
cos e pista de caminhada. Somado a isto, 
está o Health Club, com saunas seca e a 

vapor, salas de musculação e massagem.
Na área gastronômica o hotel conta 

com serviços de padrão internacional 
com dois restaurantes. O Anturius 
possui serviço de buffet e o Verbena, 
restaurante à la carte de cozinha con-
temporânea, além do Piano Bar com 
vista panorâmica para o campo de 
golfe. Pensando em evoluir seus ser-
viços gastronômicos, o hotel aliou, em 
abril de 2015, todo seu expertise em 
alimentos e bebidas à gastronomia in-
ternacionalmente reconhecida da Levy 
Restaurants que passou a administrar 
os serviços de alimentos e bebidas do 
hotel, incluindo: banquetes, bares, 
restaurantes e room service. A marca 
Levy Restaurants pertence ao Compass 
Group e atua em mais de 50 países. 
Apresenta toda experiência global aliada 
a inspiração local da cozinha contem-
porânea com toques de brasilidade. 

O restaurante Verbena 
é uma das opções 
gastronômicas do hotel
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Blue Tree promove reforma 
nas unidades de Santo André 
e Verbo Divino

O Blue Tree Towers Santo André 
realizou reformas em seus apartamentos 
e nas áreas de lazer, passando a oferecer 
novos serviços para aqueles que buscam 
acomodações para longa permanência. 
O edifício possui atualmente 200 suítes 
amplas divididas em dois ambientes, 
sendo sala de estar com mini-cozinha, 
estação de trabalho e varanda, além 
do quarto. As acomodações têm dois 
formatos: categoria Junior e Premier.  

Com o objetivo de tornar o apartamento 
mais funcional, os quartos da categoria Premier 
foram reformados com novos mobiliários, 
pintura e enxovais. Além de serem equipados 
com micro-ondas, panela elétrica, ebulidor 
de água e utensílios para a cozinha, tornando 
a estrutura semelhante à de um flat. Já nas 
áreas externas, foram realizadas reformas na 

piscina, sauna seca e úmida, além dos car-
petes recém-trocados nos corredores sociais 
que dão acesso aos apartamentos. O salão 
de jogo também passará por uma reforma. 

Já o Blue Tree Verbo Divino, localizado 
na Chácara Santo Antônio, zona sul paulista-
na, inaugurou um andar VIP com 33 novos 
apartamentos. Com um investimento de 
R$ 1,5 milhão, o andar revitalizado tam-
bém trará serviços exclusivos para atender 
os hóspedes, como o atendimento de um 
profissional Guest Relation diariamente e o 
café da manhã express servido no andar. 

Chieko Aoki, Presidente da rede Blue 
Tree Hotels, explica que o andar foi pro-
jetado para maior conforto dos hóspedes: 
“O andar VIP foi projetado para que o 
hóspede encontre um lugar tranquilo 
e confortável com serviços exclusivos 
que atendam suas expectativas. Nosso 
objetivo é oferecer hospedagens com 
experiências inesquecíveis”, afirmou.
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Apartamento luxo 
premier do Blue 
Verbo Divino
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Hotel Vitória Convention 
Indaiatuba (SP) 
inaugura novo bar

O hotel Vitória Convention Indaiatuba 
(SP), da Rede Vitória Hotéis, conta 
com um novo bar, o Deck Bar Maria 
Azeittona. O cardápio tem porções 
e petiscos como o carpaccio da casa, 
azeitonas crocantes recheadas com 
cream cheese e condimentos do chef; 
sanduíches especiais, como beirute de 
frango e mignon; e pizzas de sabores 
tradicionais, como margherita, mussa-
rela, calabresa e portuguesa; além de 
novidades exclusivas da casa como a 
releitura de pão turco - o Pide - assado 
com linguiça de Bragança Paulista, ricota 
ou carne vermelha. O restaurante tam-
bém oferece drinques diversos, sucos, 
refrigerantes, cervejas, chopp e vinho.

Esta é a segunda unidade do restau-
rante que se instala na rede de hotéis, 
a primeira está no Vitória Convention 
Paulínia, também no interior de São 
Paulo. O atendimento funciona de 
segunda a sábado, a partir das 18h00.

Vale Suíço Resort (SP) 
inaugura capela para casamentos 
e eventos sociais

O empreendimento localizado na 
cidade mineira de Extrema, apenas 
15 minutos da divisa dos estados de 
Minas/São Paulo, inaugurou no dia 
15 de agosto uma capela interna-
mente. Com essa nova construção, o 
grupo pretende ingressar no mercado 
de casamentos e eventos sociais.  O 
novo local comportará um total de 160 
pessoas. Para Thiago Borges Ferreira, 
Diretor Comercial do resort, a união 
entre eventos sociais e matrimoniais é 
a nova tendência do mercado: “Temos 
uma atuação consolidada no mercado 
de lazer voltado para famílias. Com esse 
know how bem sedimentado, decidi-
mos juntar os dois públicos e promover 
eventos de famílias. E é dessa forma que 
entendemos o mercado social. Eventos 
importantíssimos, elaborados para seus 
entes queridos e amigos e temos toda 
a expertise para gerir as necessidades 
dessas comemorações”, afirmou.  

O Maria Azeit-
tona é a nova 
opção gas-
tronômica do 
Vitória Conven-
tion Indaiatuba
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Hotel Continental Business 
de Porto Alegre conclui reforma

A modernização iniciou-se no 
final de 2015 e todos os apartamen-
tos foram totalmente atualizados e 
o lobby completamente reformula-
do. A reforma exigiu R$ 1 milhão 
e com isto, o hotel se tornou mais 
moderno e convidativo. O Diretor 
do hotel, Luiz Chaves Barcellos, 
entende que manter o empreendi-
mento atualizado e moderno, mesmo 

que o momento não seja favorável, 
aliado a constantes treinamentos e 
melhoria das equipes é vital para 
o sucesso do negócio. “Hoje, quem 
chega ao hotel, verá uma casa to-
talmente nova e um atendimento 
diferenciado, buscando aumentar a 
satisfação e conforto do hóspede.”

Novo lobby do hotel Continental Business 

Com a reforma os 
apartamentos do 
hotel Continental 

Porto Alegre Busi-
ness fi caram muito 

confortáveis
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Hotel TRYP Jesuíno 
Arruda (SP) passa por retrofi t

O hotel TRYP Jesuíno Arruda (SP), admi-
nistrado pela rede Meliá Hotels International, 
passou por um processo de modernização. O 
“retrofit”, como é chamado o processo, realizou 
transformações na infraestrutura, segurança e 
adicionou mais funcionalidades para os hóspedes.

Dentre as mudanças estão uma renovação 
nos ambientes e conversão de todos dos apar-
tamentos em Premium Room. Dos 144 aparta-
mentos, 108 são Premium Room e foram criados 
36 apartamentos diferenciados na categoria 
Premium King com varanda, ambos passaram 
por reforma dos móveis, frigobares e nas TV’s.

Além disso, o hotel repaginou seu lobby e 
as salas de eventos receberam um retrofit inte-
gral, com substituição de carpetes, instalação de 
divisórias antirruídos, pintura das salas e novas 
cortinas, assim como o business center, com atua-
lização de mobiliário, pintura e troca do carpete. 

A academia também foi remodelada com 
novos equipamentos, renovação da pintura da 
sala, substituição de piso, rodapés e rodatetos. 
Na área de manutenção e segurança, houve 
a aquisição de boiler, instalação de sistema de 
bombas de calor, instalação de  banco de capaci-
tores, atualização do sistema de segurança contra 
incêndio, substituição do sistema de monitora-
mento com câmeras de vigilância e instalação 
de cartão de controle de acesso aos elevadores.

Hotel Hilton SP Morumbi
inaugura nova área externa 
A nova área está na parte externa de seu 
restaurante, o Armazém Morumbi (vide foto 
abaixo). Agora, além da nova extensão, o restau-
rante também contará com happy hour todas 
as quintas-feiras. O cardápio será composto 
pela típica comida de boteco e conta com Fish & 
Chips com molho tártaro, ouriço de queijo co-
alho, mini pastel de abóbora, carne de charque 
e crisp de cordeiro com pimenta defumada – e 
o cone de pipoca com queijo coelho e bacon 
frito. O happy hour vai das 17h00 até as 22h00.
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Infi nity Blue (SC) 
lança Festival Degusta-me

O Acquilania Bistrô, um dos restau-
rantes do Infinity Blue Resort & Spa, 
localizado no Balneário do Camború (SC), 
anunciou seu novo festival gastronômi-
co, o Festival Degusta-me. Ele aconteceu 
durante os dias 7 a 31 de agosto e seu 
menu contou com couvert, entrada, duas 
opções de pratos principais e sobremesa.

Para o festival, o restaurante trouxe 
Mini Brusqueta a la primavera como 
couvert, e Saladinha de bacalhau confita-
do como entrada. Entre os pratos princi-
pais, os clientes puderam escolher entre 
Fetuccinne de manjericão com camarões 
grelhados ou Escalope de filé mignon 
grelhado, legumes ao forno e riso-al-
salto de açafrão. Para finalizar e adoçar o 
paladar, a sobremesa foi um Cheesecake 
com calda de mirtilos e hortelã.

Para Joel Cunha, Gerente de 

Alimentos & Bebidas do resort, o festival 
não apostou somente na gastronomia, 
mas na qualidade como um todo: “A 
sequência de fondues do Acqualina Bistrô 
lançado no inverno do ano passado já 
foi um sucesso. Queremos apresentar 
nossa gastronomia e conquistar o pú-
blico não só pelo paladar, mas com o 
bom gosto de nosso espaço e a gentileza 
de nossos colaboradores”, concluiu.

Hotel Quinta do 
Bucanero (SC) 
renova café da manhã 

O hotel Quinta do Bucanero (SC) 
promoveu mudanças no seu menu 
de café da manhã. De olho nos novos 
hábitos alimentares, o hotel passou a 
oferecer produtos sem glúten, lactose, 
veganos e orgânicos para os hóspedes.

Dentre as novidades estão o bolo 

68

Salada de 
bacalhau confi tado 
servido no festival
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de cenoura com gengibre e laranja 
(sem lactose), muffin de maçã e ca-
nela (sem glúten), trança de batata 
doce e ricota, brioche de abóbora, 
espinafre e nozes, biscoito de aveia, 
gateaux de chocolate, tapioca doce e 
salgada são algumas das novidades. 

Com receio de desagradar outros 
hóspedes, a Chef responsável, Ilana 
Nogueira, já adiantou que a cozinha do 
hotel manteve alguns itens clássicos: 
“Mantivemos a geléia de bergamota, os 
waffles, o pão da saúde, o pão francês e 
todos os produtos consagrados. A atuali-
zação do café ampliou a oferta, sem perder 
a personalidade da Quinta do Bucanero”.

Chefs da Rede Bourbon 
participam de curso da Le Cordon Bleu

Os Chefs Richard Schneider, Diego 
Montes e Augusto Carvalho, res-
ponsáveis pela cozinha do Bourbon 
Cataratas Convention & Spa Resort, 

Mesa com yogurt 
caseiro, caldas 
e cereais.

Bourbon Conmebol Assunção Convention 
Hotel e Bourbon e do Bourbon Curitiba 
Convention Hotel, respectivamente, es-
tão participando do curso “Cozinhas do 
Mundo”, oferecido pela escola de gastro-
nomia Le Cordon Bleu aqui no Brasil.

As aulas acontecem ao longo do segun-
do semestre em Foz do Iguaçu (PR), na 
cozinha-escola do Centro de Capacitação 
do Sindhotéis. Os chefs da filial da Le 
Cordon Bleu do Peru desembarcaram 
no Brasil especialmente para ministrar 
o curso para os chefs e, durante 140 ho-
ras, estão sendo lecionadas técnicas das 
principais cozinhas internacionais.

A expectativa é de que os Chefs possam 
ampliar o repertório, além de repassar todo o 
conhecimento para sua equipe, aprimorando 
o serviço da rede por completo. “É uma ex-
celente oportunidade de atualização para os 
profissionais. Não é sempre que temos cursos 
de escolas tão renomadas como a Le Cordon 
Bleu no Brasil e devemos aproveitar ao máxi-
mo esta oportunidade”, conta o Chef Richard.
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Prodigy Hotel Santos 
Dumont (RJ) lança novo
 cardápio com culinária japonesa

O Prodigy Hotel Santos Dumont 
Airport, maior hotel da GJP Hotels & 
Resorts, lançou seu novo cardápio de 
culinária japonesa. Anexo ao aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o hotel 
já dispõe das novas opções no cardápio 
à la carte do N6 Bar & Restaurante, que 
fica no rooftop do empreendimento. 

Além dos combinados Ishikawa, 
Okinawa ou Hokkaido, com 20, 30 e 55 
peças, respectivamente, o menu apre-
senta opções como Niguiri, com 10 e 16 
peças, Sashimi (de atum, salmão, peixe 
branco ou polvo) e ainda Hot Filadélfia, 
recheado com cream cheese e cebolinha, 
e Temaki de atum ou salmão, também 
nas versões tradicional ou Filadélfia. 

O N6 Bar & Restaurante fica aberto 
diariamente para almoço e jantar, sempre 
a partir das 12h00, e também serve pratos 
tradicionais como saladas, sanduíches, 
grelhados, massas, frutos do mar, além 
de doces especiais como a seleção de mini 
sobremesas brasileiras (mousse de maracujá 
com cachaça, churros com doce de leite, bri-
gadeiro com lascas de amêndoa e quindim).

Holiday Inn Belo Horizonte 
realiza Festival da Cozinha Baiana

O restaurante Drummond, do hotel 
Holiday Inn Belo Horizonte Savassi, 
realizará entre os dias 19 e 23 de se-
tembro, o Festival da Cozinha Baiana. 
O evento tem a proposta de divulgar 
as tradições de uma das culinárias 
regionais mais marcantes do Brasil, 
além de promover a diversidade 
gastronômica na capital mineira. 

O festival estará sob responsabi-
lidade do Chef Audilá Sampaio, que 
possui mais de dez anos de experi-
ência pelo IHG – InterContinental 
Hotels Group. Nascido e criado na 
Bahia, o Chef atua à frente do Holiday 
Inn Manaus e desembarca em Minas 
Gerais especialmente para comandar 
o festival no restaurante Drummond. 

O cardápio contará com várias 
opções de pratos, as entradas pode-
rão ser escolhidas entre Camarão ao 
Alho e Óleo, Acarajé com Vatapá e 
Camarão, Casquinha de Siri com leite 
de coco gratinada, entre outras. Os 
destaques na seção de pratos prin-
cipais são o Bobo de Camarão ser-
vido com arroz branco, a Mariscada 

O combinado sushi 
é uma das atra-

ções no cardápio 
do Prodigy Hotel 
Santos Dumont
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com Camarão e Pescada 
Amarela guarnecida 
com arroz branco, faro-
fa de dendê e pirão e a 
Carne do Sol Acebolada, 
que acompanha aipim 
na manteiga de garrafa. 
Já entre as sobreme-
sas, Rapadura, Pudim 
de Tapioca e Bolinho 
de Estudante com-
põem do cardápio. 

O festival acontece-
rá sempre das 19h00 às 
23h00 e inclui entrada, 
prato principal e sobre-
mesa. Parte do valor arre-
cadado com o evento será 
destinado ao Lar Teresa 
de Jesus, instituição que 
apoia pessoas diagnos-
ticadas com câncer. Vatapá, um dos ícones da culinária baiana, 

estará presente no festival.
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Rede Bourbon 
inicia migração de suas unidades 
para mercado livre de energia

A Bourbon Hotéis & Resorts começou 
a migrar suas unidades para o mercado 
livre de energia. A medida busca, além da 
economia, diminuir o impacto na natu-
reza, já que os hotéis passam a consu-
mir energia de fontes 50% renováveis e 
facilitar as negociações diretamente com 
as empresas fornecedoras de energia.

Três unidades da rede já adotaram o 
novo procedimento: Bourbon Curitiba 
Convention Hotel (PR) e os dois resorts 
da rede - Bourbon Atibaia (SP) e Bourbon 
Cataratas (PR), que têm contrato com a 
empresa comercializadora de energia 
até o final de 2019. Os outros hotéis da 
rede ainda estão em processo de análise. 

Segundo Edilson Rodrigues, Diretor 
Administrativo da rede, essa migração 
facilitará no planejamento orçamentá-
rio, além de contribuir para a economia 
e preservação do ambiente: “Com a 
medida, esperamos economizar nessas 

três unidades cerca de 40% do valor 
nas contas de energia até o fim do con-
trato, e trazer ainda um grande ganho 
para o meio ambiente. O mercado livre 
permite às empresas comprar energia 
diretamente dos geradores ou comercia-
lizadores. Com isso, passamos a fazer 
negociações de preço e volume recebido 
diretamente com elas. Por serem valores 
pré-estabelecidos em contrato, podemos 
prever nossos custos e isso facilita nossa 
programação orçamentária”, explicou.

Projeto prevê isenção de 
direitos autorais de músicas 
em meios de hospedagem

O projeto de lei, PLS 206/2012, 
apresentado pela Senadora Ana Amélia 
(PP-RS) prevê que hotéis, motéis e 
pousadas podem ser dispensados da 
cobrança de direitos autorais pela exe-
cução de música nos quartos. O projeto 
já foi aprovado e segue para a CCT 
- Comissão de Ciência, Tecnologia, 
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o Bourbon 
Atibaia já adotou 
o procedimento de 
migração para o 
mercado livre de 
energia
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Inovação, Comunicação e Informática - 
para votação em caráter terminativo.

Apesar dele estar prestes a ser apro-
vado, Ana pontua que o projeto de lei 
não se aplica caso as músicas sejam 
reproduzidas em locais públicos como 
restaurantes e corredores: “Há gran-
de dificuldade em se saber quando o 
hóspede ligou o rádio dentro do seu 
quarto. O ECAD - Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição -, órgão de 
arrecadação e distribuição dos direitos 
autorais, continuará recebendo direitos 
autorais quando a música for executada 
em ambientes coletivos, como em restau-
rantes ou corredores do hotel”, pontuou.

O relator, Senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), também disse 
que a execução de músicas em quar-
tos de hotéis e motéis não se enquadra 
nas regras de execução em espaços 
públicos, estabelecidas pela Lei de 
Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), o 
que dispensaria, assim, a cobrança.

Visão de um gerente 
hoteleiro é tema de livro

Osvaldo Julio Neto, Gerente-Geral 
do Blue Tree Park Lins (SP), anunciou 
o lançamento de seu primeiro livro, 
“A Hotelaria na Visão de um Gerente-
Geral”. Como o próprio título já diz, a 

obra aborda assuntos técnicos relativos 
ao universo da hotelaria. Destinado a 
profissionais, estudantes e todos que 
desejam saber mais sobre o mundo da 
Hotelaria e Turismo, o livro conta relatos 
do cotidiano de um hoteleiro. Ele tam-
bém oferece algumas dicas e orientações 
no setor, além de incluir um glossário 
com a linguagem utilizada nos hotéis.

Com mais de 20 anos de experiência 
no ramo, Neto já passou por diversos 
hotéis de 3 a 5 estrelas. Atualmente na 
rede Blue Tree, o Gerente-Geral acu-
mula em seu currículo nomes de peso 
como o Bourbon Cataratas, no Paraná; 
Royal Tulip, em Brasília e Ritz Urban 
Resort, em Alagoas. A obra está dis-
ponível somente em versão digital.

Rede Luzeiros Hotéis
é a nova associada do FOHB

O FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil tem uma nova rede 
hoteleira associada. A Rede Luzeiros 
Hotéis, que conta com os empreendimen-
tos Luzeiros Fortaleza (CE) e Luzeiros São 
Luís (MA), prepara-se para o lançamento 
de um novo empreendimento em Recife 
(PE). A rede caracteriza-se por hotéis vol-
tados para turistas de negócio e a lazer.

Segundo Manuel Gama, Presidente 
do FOHB e Presidente da rede Travel 
Inn: “A Rede Luzeiros amplia a pre-
sença do FOHB na região Nordeste do 
País. O novo associado agregará muito 
ao FOHB, principalmente em relação 
aos estudos e pesquisas estatísticas, 
assim como se beneficiará das ativida-
des da entidade em defesa do mercado 
hoteleiro, contribuindo assim para o 
desenvolvimento do setor no País”.

Nau Royal Hotel (SP) 
apresenta novidades em seu menu Spa

O Nau Royal Hotel Boutique anun-
ciou que o Spa L’Occitane, agora conta 
com aulas de yoga e uma nova opção 
de terapia para hóspedes e frequenta-
dores. As aulas de yoga têm duração de 
uma hora. Já a nova terapia se chama 
Massagem com Pindas, ela é realiza-

O livro retrata 
os 20 anos de 
experiência de 

Osvaldo Júlio Neto 
na hotelaria
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da com óleos essências de Lavanda, 
Verbena, semente de trigo orgânico e 
sachês de ervas suecas e balinesa.

Grupo diRoma ganha prêmio 
por Excelência em Serviço

Os hotéis Thermas diRoma e diRo-
ma Exclusive, em Caldas Novas (GO) 
do Grupo diRoma, foram prestigiadas 
pela RCI –  Resort Condominiums 

International –, empresa especializada 
em intercâmbio de férias, com o prêmio 
Excellence in Service. Como o próprio 
nome sugere, o prêmio é concedido aos 
empreendimentos que oferecem um 
serviço excepcional aos seus clientes. A 
escolha se deve às qualificações que os 
próprios sócios RCI conferem em seus co-
mentários por meio de pesquisas online. 
Quesitos como check-in/out, hospitali-
dade, manutenção do empreendimen-
to, manutenção da unidade e limpeza 
são alguns dos critérios da avaliação.

Maria Carolina Pinheiro, Diretora 
da RCI no Brasil, se diz satisfeita com 
a qualidade dos serviços oferecidos 
pelo grupo: “Estamos muito felizes e 
satisfeitos com os serviços oferecidos 
pelos empreendimentos do Grupo 
diRoma ao nosso sócio”, conclui. 

Mapie lança jogos para treinar 
equipes de vendas da RCI no Brasil

A RCI - Resort Condominiums 
International –, empresa de intercâm-
bio de férias, contratou a consultoria 
Mapie para elaborar novos conteúdos de 
treinamento para as equipes de ven-
das dos empreendimentos afiliados no 
Brasil. O treinamento tem como objetivo 
formar vendedores que dominam os 
benefícios dos serviços da empresa. 

A capacitação será por meio de jogos 
desenvolvidos pela própria consultoria. 
Em 2013, como forma de praticar e gravar 
os conteúdos aprendidos, a Mapie criou 
um jogo de tabuleiro para os participan-
tes. O jogo seguia o conceito do Banco 
Imobiliário, com perguntas e respostas, 
dados e propriedades para adquirir. 

Já a segunda edição do projeto revi-
sitará todos os conteúdos para as capa-
citações e apresenta um jogo de cartas, 
que também consiste em perguntas e 
respostas. Em ambos os jogos, os ven-
cedores são os que atingem o objetivo 
primeiro através de respostas certas sobre 
o conteúdo técnico dos benefícios da RCI.

Para Trícia Neves, Sócia-Diretora da 
Mapie, o conteúdo deve ser apresentado 
dessa forma para aumentar o engaja-
mento: “Adultos aprendem de forma 
diferente e precisam ser estimulados 

As aulas de yoga 
têm duração 
de uma hora

Equipe do Diroma 
recebendo a 
Excellence in 
Service 
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com conteúdos que os engajem. Os jogos 
didáticos proporcionam o aprendizado 
por meio de formato dinâmico, interativo 
e que também inclui o conteúdo técnico 
que precisa ser transmitido”, justificou.

Maria Carolina Pinheiro, Diretora 
da RCI no Brasil, aposta na criatividade 

da consultoria: “Buscamos na parceria 
com a Mapie, uma empresa criativa, 
uma forma de realizar as capacitações 
de maneira inovadora e consistente para 
todas as equipes da RCI”, ressaltou. 

Consultor Mario Nogales 
lança livro sobre vendas 
em meios de hospedagem 

Mario Cezar Nogales, Consultor 
especializado em hotelaria, aca-
ba de lançar seu mais novo livro, 

Tricia Neves: “Adultos aprendem de forma 
diferente e precisam ser 

estimulados com conteúdos 
que os engajem”

O livro foca na 
negociação entre 
cliente x vendedor
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Várias peças decorativas garimpadas da 
Índia, Tailândia e da Birmânia 

foram expostas

“Vendas em Meios de Hospedagem 
para recepcionistas e atendentes 
de reservas”. Autor de outras seis 
obras, Nogales busca adentrar no 
mercado e questiona o crescente 
despreparo das equipes com rela-
ção ao setor de vendas e reservas 
em razão da chegada de ferramen-
tas de atendimento automático.

O Consultor também comenta a 
respeito do crescimento das OTA’s – 
Agências de Viagens Online e como 
elas atingiram o mercado hoteleiro, 
fazendo com que os empreendi-
mentos busquem novas formas para 
fidelizar seus clientes, como o aten-
dimento telefônico, por exemplo.

Nogales foca na negociação 
entre “cliente x vendedor”, e que 
o serviço oferecido deve aten-
der aos requisitos com qualida-
de, porém, com uma relação mais 
humana e menos automática.

Hotel Prodigy Berrini (SP) 
recebe exposição de 
artigos indianos

O Prodigy Grand Hotel & Suítes 
Berrini, hotel paulistano administra-
do pela rede GJP Hotels & Resorts, 
recebeu nos dias 13 e 14 de agosto 

a 1ª Exposição de Arte e Decoração 
dos Mestres Artesãos da Índia. A 
exposição reuniu peças decorativas 
garimpadas da Índia, Tailândia e da 
Birmânia, com até 30 anos de existên-
cia e que já pertenceram a templos e 
vilarejos daquela região. Além das 
artes, a exposição também contou 
com um bazar onde foram comer-
cializados produtos relacionados à 
cultura indiana como xales, lenços, 
objetos decorativos, tapetes e móveis 
importados diretamente da Índia.
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Zoox garantiu wifi de qualidade para 4 
milhões de conexões durante a Rio 2016

Pesquisas mercadológicas apontam 
que wi-fi em um hotel é mais impor-
tante que qualquer outro serviço. Mais 
de 87% dos hóspedes de um hotel co-
nectam pelo menos um dispositivo no 
wi-fi durante sua estada. Cerca de 40% 
dos clientes usam streaming de vídeo 
como Netflix, tornando a demanda da 
internet bem alta. E nas Olimpíadas 
esses números foram ainda maiores e 
o tráfego de dados impressionante. 

A Zoox uma das empresas mais atuan-
tes no segmento de wi-fi para hospitalidade, 
atendeu grande parte das redes de hotéis 
e locais públicos do Rio de Janeiro e come-
mora o sucesso. “Praticamente dobramos o 
número de acesso durante essas duas sema-
nas, realizando aproximadamente 4 milhões 
de conexões. Foi o maior número já regis-
trado pela a Zoox no Rio de Janeiro. Nos 
preparamos bastante para esse momento, 
investimos bastante em nossa infraestrutu-
ra de Cloud e atendimento. Aumentamos 

o nosso time de campo e para a nossa 
surpresa o número de suporte foi igual aos 
demais meses. Graças a todo esse trabalho 
realizado junto aos nossos clientes” disse  
Rafael de Albuquerque - CEO da Zoox.

RCI apresenta novos afi liados 
em Gramado (RS)

A RCI – Resort Condominiums 
International concedeu à Pousada Vila 
da Neve e ao Gramado BV Resort, 
situados em Gramado (RS), a placa de 
afiliação da companhia. A entrega foi 
realizada pela Diretora-Geral da RCI 
no Brasil, Maria Carolina Pinheiro, ao 
Sócio-Diretor do Gramado Parks, Mauro 
Silva, e ao Sócio-Diretor do Grupo 
GR, Rodolfo Rezende, na presença do 
Vice-presidente de Desenvolvimento e 
Negócios da RCI, Juan Ignácio Rodriguez, 
e de Armando Ramirez, Gerente de 
Novos Negócios da RCI Brasil.

O empreendimento Gramado BV Resort 
é resultado de uma parceria entre os grupos 
Gramado Parks e Grupo GR. Resort de luxo, 
estilo europeu, que será construído na prin-
cipal avenida da cidade, garantindo o acesso 
às atrações de Gramado. Já a Pousada Vila 
da Neve, uma afiliação exclusiva Gramado 
Parks, é uma pequena pousada familiar 
que aposta no aconchego, localizada junto 
a uma área verde a 300 metros do Parque 
Snowland, de propriedade do mesmo grupo. 

Rafael de Albu-
querque: “Nos pre-
paramos bastante 

para esse mo-
mento, investimos 

bastante em nossa 
infraestrutura de 

Cloud e 
atendimento”
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Investimentos

Holambra (SP) terá complexo 
hoteleiro multiuso até o próximo ano

O Boulevard Business Hotel, Resort e Spa 
acabou de iniciar as obras e a previsão é que 
entre em operação em setembro do próximo 
ano. Quem está comandando este projeto 
é o empresário José Carlos Oliveira Lima, 
que é Vice presidente da FIESP – Federação 
das Indústrias de São Paulo, onde ocupa o 
cargo de Presidente do Conselho Superior 
da Indústria da Construção, é o principal 
investidor deste empreendimento. Em sua 
visão, o Boulevard Business é um divisor de 
águas da hotelaria de Holambra que possui 
uma forte carência de hospedagem, pois 
compreende um hotel, um spa e um centro 
empresarial e de eventos.  A localização é 
privilegiada, pois está sendo implantado num 
terreno de 30 mil m2 no bairro do Fundão.

Quem fez o estudo de viabilidade econômi-
ca foi Arthur Medeiros da empresa Concierge 
Hotelaria que apontou alguns dados que 
foram levados em consideração para viabilizar 
este projeto. “Holambra faz parte da Região 
Metropolitana de Campinas que possui uma 
população de cerca de 3 milhões de ambientes, 

maior que a grande maioria das capitais brasi-
leiras. O PIB da região é R$ 105,3 bilhões anual, 
a cidade de Holambra é a capital nacional das 
flores e recebe grandes eventos, mais de 1 mi-
lhão de turistas por ano, sendo interligada pelas 
melhores rodovias do Brasil e apenas 60 km do 
aeroporto de Viracopos”, explica Medeiros.

Segundo ele, o Boulevard Business terá 
100 apartamentos e deverá exigir um aporte 
de cerca de R$ 20 milhões. “O empreendi-
mento será composto por duas torres, sendo 
uma delas construída com recursos próprios 
do Oliveira Lima e a outra torre será cons-
truída e comercializada no modelo de condo 
hotel. Estamos convictos do sucesso deste 
empreendimento que já antes de começar a 
ser construído já tem previsão de ampliação 
em mais 50 apartamentos”, revelou Medeiros 
que além de fazer o estudo de viabilidade, 
está dando a consultoria na implantação e 
fará a administração do Boulevard Business 
que terá alguns grandes diferenciais como: 
aproveitamento energético e hidráulico, 
estação de tratamento de esgoto e de resíduos 
sólidos e sistemas construtivos racionali-
zados para evitar desperdícios na obra.

O empresário José 
Carlos Oliveira 
Lima com a equipe 
que o ajudou a 
formar o projeto 
do Boulevard 
Business

Caio Pimenta
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Painel

HPlus Hotelaria anuncia novo 
Diretor de Marketing e Vendas

A HPlus Hotelaria anunciou Ricardo 
Aly para o cargo de Diretor de Marketing 
e Vendas. Sua contratação tem como 
principal objetivo o aumento da visibi-
lidade e crescimento comercial da rede 
hoteleira. Aly acumula experiências em 
redes hoteleiras nacionais e multinacio-
nais como Accor Hotels, IHG-Holiday 
Inn Anhembi, Royal Palm Hotels & 
Resorts Paradise Golf & Convention 
Resort dentre outras empresas.  

Daniela Rocco
Doispontozero Hotéis apresenta 
nova Gerente Comercial

A doispontozero anunciou a con-
tratação de Daniela Rocco para as-
sumir o posto de Gerente Comercial 
e Marketing da holding hoteleira. 
Antes de chegar à doispontozero, 
Daniela atuou durante 17 anos na 
Atlantica Hotels International. Ela foi 
responsável pela estratégia comercial 
e posicionamento de hotéis, liderou 
equipes de gerentes regionais e che-
gou ao posto de Diretora Comercial. 
Daniela também integrou processos 
de abertura e conversão de hotéis.

Hotel Sheraton Reserva 
do Paiva (PE) 
anuncia novo Diretor de Vendas

O Sheraton Reserva do Paiva Hotel 
& Convention Center, localizado em 
Recife (PE), anunciou que Marcelo Rocha 
para assumir a diretoria de vendas do 
hotel. Com 13 anos de experiência na 
rede Starwood Hotels & Resorts, Rocha 
assume o lugar deixado por Helder 
Marcelino, que retornou a Portugal 
recentemente. O hotel tem apenas dois 
anos de existência e o novo Diretor tem 
como objetivo alavancar ainda mais suas 
vendas futuras: Inicialmente, Rocha tem 
investido suas primeiras semanas em um 
mapeamento dos hóspedes do hotel. 

Nova colaboradora no 
Actuall Convention Hotel 

Bruna Maia é o novo reforço do 
empreendimento localizado na divisa das 
cidades mineiras de Betim e Contagem.  
Ela atuará como Assistente Comercial e 
acumula quatro anos de experiência na 
área. Com especialização em processos 
de atendimento aos clientes, Bruna será 
responsável pela realização de reser-
vas e gestão de e-commerce do hotel.
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Aconteceu

AccorHotels promoveu com 
sucesso Design & Technical Summit

A rede hoteleira francesa promoveu 
no dia 2 de agosto no hotel  Pullmam 
Vila Olímpia, na zona Sul paulistana, a 
1ª edição do Design & Technical Summit. 
O evento com o tema Inteligência pela 
Inovação teve o objetivo apresentar 
as tendências da arquitetura, decora-
ção e design na hotelaria. Cerca de 450 
profissionais ligados ao setor partici-
param deste evento, entre eles consa-
grados nomes do design atual como: 
Humberto Campana, da dupla Irmãos 
Campana, o Muralista Eduardo Kobra, 
o Arquiteto Arthur Casas, o CEO da 
AccorHotels Patrick Mendes, além de 
vários diretores e gestores de áreas.

O encontro buscou dividir experiências 
sobre alguns dos temas que mais impactam 
na construção e decoração dos empreen-
dimentos. “Vivemos em uma indústria 
que se modifica rapidamente e precisamos 
de flexibilidade para agir com a dinâmica 
de se antecipar frente às necessidades de 
nossos clientes. Hoje o design também faz 
parte desta renovação do setor hoteleiro 
e cada vez mais pretendemos moderni-

zar nossos hotéis, respeitando sempre o 
DNA de cada marca”, destacou Paulo 
Mancio VP de Implantação, Construção e 
Design da AccorHotels América do Sul.

Para o grupo, quatro objetivos serão 
essenciais para se manter como líder 
em operação hoteleira e referência em 
hospitalidade. “Nosso foco é o cliente 
e vamos buscar na experiência digital e 
na inovação de conceitos uma maneira 
de se tornar a empresa companheira do 
viajante, seja um hóspede de lazer ou 
negócios, ele terá à sua disposição o que 
há de melhor no mercado”, destacou o 
CEO da AccorHotels, Patrick Mendes.

Após a realização do evento, a 
AccorHotels anunciou os vencedores 
do Prêmio Inteligência pela Inovação, 
que teve como objetivo estimular e 
trazer jovens arquitetos e designers 
para o desenvolvimento de novas ideias 
conceituais e projetos dos ambien-
tes de um hotel. E após uma disputa 
acirrada, com 90 inscritos, o escritório 
Street Art Hotel de Henrique Hoffman 
e Gustavo Campana e o Home Share 
Home de Marcelo Gori e Camila 
Szuminski foram os dois vencedores.

O artista Kobra 
ladeado por Patrick 

Mendes, Paulo 
Mancio e Catarina 

Nedavaska e atrás, 
as sombras que 

diretores e colabora-
dores da AccorHotels 

pintaram durante 
o evento
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Responsabilidade 
Socioambiental

Vert Hotéis 
fi rma parceria com ONG Childhood 
Brasil para Olimpíadas 2016

A rede Vert Hotéis assinou um 
termo de compromisso com a ONG 
ChildHood Brasil – pela proteção 

da infância. A parceria tem como 
objetivo ajudar no combate à ex-
ploração sexual de crianças e ado-
lescentes no sentido de observar, 
identificar e denunciar situações 
como essas, especialmente na re-
alização das Olimpíadas 2016.

Durante o evento, o Brasil rece-
beu um grande número de turistas, 
o que tendenciou a contribuir para o 
aumento de situações de abuso, vio-
lência e até mesmo tráfico humano 
para exploração sexual ou venda de 
órgãos. Para isso, a ONG criou a ini-
ciativa “A Proteção que Queremos” 
para tentar assegurar a proteção de 
crianças e adolescentes no período 
dos jogos, incluindo os Paralímpicos.

Segundo o Gestor de qualidade 
e sustentabilidade da Vert Hotéis, 
Rodolfo Oliveira, este é um trabalho 
articulado de mobilização e sen-
sibilização da sociedade civil, em 
conjunto com as esferas de poderes 
municipais, estaduais e federal.

InterContinental São Paulo 
é reconhecido com Selo Prata pelo 
Programa Brasileiro GHG Protocol

O hotel InterContinental São 
Paulo ganhou pela segunda vez 
consecutiva o selo prata do progra-
ma GHG Protocol pela publicação 
do inventário de emissões de GEE 

Rodolfo Oliveira: 
“Vamos ser 
multiplicadores 
dessas informa-
ções para nossos 
clientes” 
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Socioambiental

(Gases do Efeito Estufa). O progra-
ma tem como objetivo aumentar a 
transparência na divulgação dos 
dados, estabelecer benchmarks seto-
riais e sensibilizar o público para a 
questão das mudanças climáticas. 

Entre as ações de destaque que con-
tribuíram para a certificação do empre-
endimento estão a redução em 63% nas 
emissões de combustão estacionária, a 
redução de 21% no escopo 2 devido a 
diversas ações implementadas para a 
redução do consumo de energia, como 
a troca de lâmpadas incandescentes por 
modelos em LED em áreas públicas e de 
serviço e a implantação de sistema de 
gerenciamento de energia. Além disso, 
foram definidas programações automa-
tizadas de uso, como as máquinas de 
exaustão, que são desligadas em áreas 
onde não há movimentação, o que pro-
move menor consumo de energia elétri-
ca e maior otimização da carga térmica.  

Solidariedade na 
Pousada Pedra da Ilha

A Pousada Pedra da Ilha, locali-
zada em Penha (SC) fez no mês de 
agosto a doação de seu antigo enxoval 
de cama e banho completo para as 
instituições Anjo Gabriel, que atende 
crianças em situação de risco, loca-
lizada na Penha e para o Asilo Dom 
Bosco, em Itajaí. “Nosso intuito é ajudar 
entidades, doando nossos materiais 
antigos que estão em bom estado para 
quem precisa”, afirmou a Gerente 
geral da Pousada, Mariane Wendler. 

Enxoval doado pela Pousada 
da Pedra da Ilha
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Implantação

Guesthouse Casa 658 
abre as portas em Ilhabela (SP)

O empreendimento localizado em 
Ilha Bela, no litoral Norte do estado 
de São Paulo conta com uma área 
total de 4.500 m² e possui duas suítes 
disponíveis. Atualmente, elas podem 
ser alugadas através do site Airbnb. 
O modelo de hospedagem é o Bed & 
Breakfast, em que o proprietário ofe-
rece um ou mais quartos e comparti-
lha o espaço de seu imóvel com o(s) 
hóspede(s). Ele inclui pernoite, café 
da manhã, sinal Wi-Fi nas áreas so-
ciais, vaga de garagem, espaço aberto 
para refeições, deck com piscina, 
banheira de hidromassagem Jacuzzi, 
chuveirão, mesas e espreguiçadeiras, 
e um jardim na parte posterior do 

imóvel. As suítes contam com varan-
da de três ambientes, cama de casal, 
banheiro, guarda-roupa, frigobar, 
cofre, ar-condicionado e televisão.

Para a ex-professora Rosely 
Praça, que comanda o negócio ao 
lado do engenheiro Luiz Praça, o 
lugar é direcionado para adultos 
que procuram algo diferente dos já 
tradicionais hotéis: “A Guesthouse 
Casa 658 é o lugar ideal para quem 
prefere hospedagem só para adul-
tos, acomodações menores e mais 
íntimas do que em grandes hotéis, e 
atendimento pessoal dos anfitriões 
por todo o tempo. Ficamos perto da 
praia e da Vila, o centro histórico e 
de lazer da ilha, mas longe do bur-
burinho e do trânsito”, explicou.

Fachada do 
empreendimento

Vista da 
varanda do 

empreendimento
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Entenda como os hoteleiros 
poderão acionar o Estado para 
obter uma considerável redução 
do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias) incidente 
sobre a energia elétrica

É inegável que todos os hotéis, 
resorts, pousadas e demais  
hospedagens necessitam da 

energia elétrica para manter as suas 
atividades empresariais em plena nor-
malidade. Sendo assim, é do dia-a-dia 
do hoteleiro o pagamento mensal da 
conta de energia elétrica, cujo fatu-
ramento já engloba o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias). 

Ocorre que, em todo o Brasil, está 
havendo um cálculo equivocado 
do referido imposto, consequente-
mente, estabelecimentos hoteleiros 
estão pagando uma conta maior 
da qual realmente deveria pagar.
Muito embora a cobrança adicional 
seja indevida, vários Estados calcu-
lam esse tributo do mesmo modo e 
não fazem a redução de ofício, logo, 
o hoteleiro se vê forçado a propor 
uma ação judicial com o objeti-
vo de fazer valer o seu direito.
Para entender o atual cálculo re-
alizado e como ele deve ser feito 
corretamente, é necessário ana-
lisar a composição da conta da 
energia elétrica. Ela é composta 
pela TE (Tarifa de Energia) ,  pela 
TUSD ou TUST (Tarifa de Uso 
do Sistema de Distribuição 

ou Tarifa de Uso dos Sistemas 
Elétricos de Transmissão) e  pe-
los tr ibutos,  entre eles,  o ICMS.
Cada Estado da Federação possui sua 
alíquota própria, ou seja, um percen-
tual de ICMS que irá incidir sobre a 
energia elétrica consumida pelo esta-
belecimento hoteleiro. Sendo assim, 
do valor total cobrado atualmente, um 
percentual é destinado ao pagamento 
do ICMS, calculado sobre a somató-
ria dele mesmo, da TE, da TUSD ou 
TUST, do PIS/PASEP e da COFINS.
Porém, inúmeras empresas estão ob-
tendo uma decisão judicial que reduz o 

calculo para o correto. Conforme apli-
cação da Lei que institui o ICMS (LC 
87/96), ele não poderá incidir sobre 
a TUSD ou TUST. A tese é simples: 
por lei, o imposto somente poderá 
incidir sobre a circulação de energia 
elétrica e não sobre o uso do sistema 
de distribuição ou transmissão de 
energia, haja vista que estes últimos 
não são fatos geradores do ICMS.
Outro aspecto interessante é a possi-
bilidade de discutir a restituição dos 
valores pagos a maior a título de ICMS 
nos últimos cinco anos, discussão essa 
que pode trazer ainda mais benefí-
cios ao empreendimento hoteleiro.
Para exemplificar em números, diga-
mos que um hotel receba uma conta de 
energia elétrica da seguinte maneira:
TUSD: R$ 31.267,00
TE: R$ 37.401,00

Hoteleiros poderão reduzir de 
10% a 30% a conta de energia 

elétrica via ação judicial

Murillo Akio Arakaki*
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*Murillo Akio Arakaki, é Sócio do escritório 
Arakaki Advogados, atua no ramo de direito 

hoteleiro e direito tributário, é Advogado 
militante em São Paulo. Bacharel em 

Direito pela Universidade São Judas Tadeu 
em São Paulo, pós-graduado em Direito 

Tributário pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. É membro efetivo 

da Comissão de Direito Tributário na OAB/
SP. Foi membro colaborador da Comissão 

de Contencioso Administrativo Tributário 
na OAB/SP. Foi Professor tutor da área 

Tributária do Complexo Educacional 
Damásio de Jesus em São Paulo. Contato 

- murillo@arakakiadvogados.com.br

PIS/PASEP: R$ 1.126 (alíquota de 1,13%)
COFINS:R$ 5.208,00 (alíquota de 5,21%)
ICMS: R$ 24.998,00 (alíquota de 25%)
Tota l  a  pagar :  R$  100 .000 ,00 
Com eventual  dec i são  judic ia l 
que  determine  a  exc lusão da 
TUSD da base de cálculo do ICMS, 
a mesma conta passaria a ser dis-
criminada da seguinte maneira:
TUSD: R$ 31.267,00
TE: R$ 37.401,00
PIS/PASEP: R$ 1001,48 (alíquota de 1,13%)
COFINS: R$ 4.617,47 (alíquota de 5,21%)
ICMS: R$ 14.339,98 (alíquota de 25%)
Total a pagar: R$ 88.626,93.
 Portanto, nesse exemplo, em ape-
nas um mês haveria uma redução 
de custo de R$ 11.373,07, o que 
significaria uma economia anual 
de R$ 136.476,84. Além disso, ain-
da haveria uma pequena redução 
do PIS/PASEP e da COFINS, haja 
vista que estas contribuições in-
cidem também, em regra, sobre o 
valor cobrado a título de ICMS.
Ainda nesse exemplo, a discus-
são da restituição poderia chegar 
ao valor de R$ 682.384,20, equi-
valente ao ICMS pago a maior 
no período de 5 (cinco) anos.
É claro que o cálculo dessa redu-
ção dependerá do lugar em que 

está fixado o empreendimento 
hoteleiro, haja vista que o ICMS 
é um imposto estadual e, portan-
to, diretamente relacionado à le-
gislação do respectivo Estado. 
Ressalta-se que os hotéis, resorts, 
pousadas e demais estabelecimen-
tos hoteleiros não poderão pagar a 
conta de luz a menor de ofício sem 
uma decisão judicial que assegure 
esse direito, sob pena de eventual 
corte do fornecimento, protesto da 
dívida e demais providências de 
cobrança da diferença. Ademais, é 
certo que o STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) já pacificou esse enten-
dimento e, com isso, a redução do 
ICMS sobre energia elétrica passa a 
ser direito de todos os hoteleiros em 
todo o território nacional, desde que 
seja obtida uma liminar na justiça 
que reconheça que o atual cálcu-
lo do tr ibuto está equivocado.
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Vitrine

Tidelli 
lança nova espreguiçadeira praia

Por ser um móvel compacto e super 
confortável, a espreguiçadeira é a nova 
aposta da Tidelli. Sua estrutura é em alu-
mínio na cor prata, com assento e encosto 
revestido em tela de cor areia, dobrável, 
resistente à intempéries, de fácil limpeza 
e manutenção. Produto disponível para 
pronta entrega e fornecida apenas na cor 
indicada. Está disponível nas seguintes 
dimensões: 50cm de largura, 1,39mts  de 
comprimento, 30 cm de altura e peso de 
4,010Kg – Contato - www.tidelli.com.br        

Tramontina 
amplia linha empresarial 

A Tramontina lançou novos itens 
para a sua linha empresarial que equipa 
toaletes de hotéis, restaurantes, shop-
pings, hospitais e demais estabeleci-
mentos corporativos. Fabricados em 
inox, a empresa apresenta dois novos 
dispensers, um para sabonete líquido 
(ou álcool em gel) e outro para papéis 
toalha. O dispenser para sabonete conta 
com uma capacidade de armazenamento 
de aproximadamente um litro, enquan-
to a outra novidade, o dispenser para 
papel toalha, possui uma trava lateral 
para evitar que a tampa se abra durante 
o uso, dispensando o uso de chave ou 
ferramenta para abertura ou fechamen-
to. Contato – www.tramontina.com.br 

Hidroal  lança balde de cloro 
com nova tampa

Com foco na 
praticidade, a 
HidroAll inova 
mais uma vez, tra-
zendo para os bal-
des do Hiperclor 
60 as novas tampas 
pivoltantes. A 
novidade traz para 
a embalagem o 
sistema de abertu-
ra que descarta a 
necessidade de re-
tirar toda a tampa do balde para utilizar 
seu conteúdo. A nova versão da tampa 
torna mais prático e funcional o manu-
seio, otimizando o processo de aplicação 
do produto realizado pelos profissionais 
da área. Contato – www.hidroall.com.br

Americanfl ex lança colchão 
para hotéis sofi sticados

A Americanflex está lançando 
no mercado a linha de colchão seis 
estrelas para empreendimentos 
hoteleiros que necessitam oferecer 
mais conforto e sofisticação aos seus 
hóspedes. O produto possui  32 cm 
de altura e seu tampo é feito em 
malha  nobre e sedosa,  que pro-
porciona um acabamento perfeito. 
Sua espuma Hyper AMX no pillow,  
garante um toque que agrega alto 
conforto para o descanso. Contato 
– www.americanflex.com.br 
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