




“A Revista Hotéis tem tido uma parcela importante 
na cobertura da história e da trajetória da Atlantica 
no mercado hoteleiro do Brasil. O relacionamento 

com a equipe da publicação sempre foi pautado pelo profission-
alismo, ética e cordialidade.  São 15 anos de jornalismo sério, 
com profundidade nas análises e isenção, o que a tornou referên-
cia como mídia especializada do Turismo. O jornalismo produzi-
do pela Revista Hotéis cumpre de forma excepcional a missão de 
fomentar o desenvolvimento da atividade, com a realização de 
eventos como o “Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria”, tão 
esperado por todos do setor, e mais recentemente com a primeira 
edição do Fórum de Soluções Hoteleiras.”
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O fractional é um modelo de negócio 
que consiste na venda de uma fração 
efetiva do imóvel para uso acima de 

uma semana. Ele surgiu nos Estados Unidos para 
facilitar a venda de imóveis de luxo, mas no Brasil 
ganhou força nos últimos anos e hoje se tornou uma 
alavanca de investimentos da hotelaria nacional. 
Mesmo este negócio movimentando R$ 2,3 bi-
lhões em vendas neste ano, ele ainda não possui 
legislação específica. Por isto, um grupo de reno-
mados profissionais está elaborando um antepro-
jeto de lei para enviar ao Congresso Nacional.

Esta matéria de extremo interesse do setor 
é apresentada com exclusividade nesta edição, 
que destaca os principais fatos e acontecimentos 
da Equipotel 2016, o maior evento de hospita-
lidade da América Latina que aconteceu nos 
dias 19 a 22 de abril na capital paulista. E como 
matéria principal, comemore os 15 anos de ativi-
dades da Padrão Argil, que acaba de implantar 
o hotel Ca´D´Oro, um ícone de hospedagem 
de alto luxo que retorna à capital paulista.  

Confira também uma entrevista exclusiva com 
Lizete Ribeiro, Diretora comercial da rede Tauá de 
Hotéis e Resorts que espera  faturar R$ 150 milhões 
neste ano de 2016 e expandir ainda mais a Rede 
para outras cidades do Brasil. Outras matérias de 
extremo interesse se seguem. A todos uma ótima 
leitura e até nosso encontro mensal em novembro.

Oportunidades de 
negócios

               Diretor editorial
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Tauá investe para ser a maior 

rede de resorts do País
Espaço de lazer infantil, Timesha-

re e um novo Centro de Eventos. 
Estes são apenas três dos mais 

recentes investimentos da rede Tauá Re-
sorts, que está presente em Atibaia (SP), 
Araxá e Caeté, destinos em Minas Ge-
rais. Outros investimentos da rede que 
segue em notável crescimento no País 
permeiam a construção de novos blo-
cos de apartamentos e a inauguração 
do novo Centro de Eventos Corporativos 
ainda neste mês de outubro na unidade 
paulista. Com isso, a rede trabalha por 
uma meta singular: se tornar a maior 
rede de resorts do País.
Entre 2015 e 2016, os invest imentos 
no Jota City, espaço vol tado exclusi-
vamente para cr ianças, e o Centro de 
Eventos somam R$ 34 milhões. Para 
a inauguração do próximo bloco de 
apartamentos e ampliação da área de 
lazer, serão mais R$ 40 milhões até 
janeiro de 2018 apenas na unidade 
de At ibaia, que atrai cl ientes de vários 
estados.
A abertura de uma sala de vendas do 
Tauá Vacation Club em São Paulo é 
também resultado positivo e acima das 
expectativas da aposta da rede em 
Timeshare, já que acelerou o crescimen-
to da rede de maneira geral e fidelizou 
clientes. O sucesso da rede também le-
vará uma nova unidade à Alexânia (GO) 
até 2018, onde serão investidos cerca 
de R$100 milhões. À frente do setor co-
mercial da rede, Lizete Ribeiro comenta 
detalhes da ascensão da rede que es-
pera faturar R$ 150 milhões ainda este 
ano. Confira nesta entrevista exclusiva:

Revista Hotéis - Recentemente vocês inauguraram 
a Jota City, um espaço dedicado às crianças. O 
que levou a rede Tauá a fazer este investimento, 
o que ele agregou ao empreendimento e qual é a 
expectativa nos próximos anos com este espaço?

Lizete Ribeiro - Nossa experiência bem sucedida em 
Caeté, onde o projeto existe há três anos, nos moti-
vou a trazer o projeto para Atibaia. Acreditamos no 
entretenimento inteligente e no consumo susten-
tável, e esse é um diferencial na hora de decidir o 
resort ideal para a família. Criamos o conceito e os 
espaços da Jota City pensando nas melhores práti-
cas e referências que as crianças podem ter durante 
uma das principais fases do desenvolvimento 
infantil, o que é muito bem visto pelos pais. A Jota 
City valoriza a sustentabilidade, cada atividade 
tem uma finalidade educativa, seja para estimular a 
criatividade, agregar conhecimento ou para incen-
tivar e promover o uso sustentável dos materiais 
que fazem parte de nosso dia a dia. Paralelamente, 
lançamos o Jota City Park, que é um programa 
exclusivo para excursões escolares para alunos do 
1º ao 5º ano e, ainda, disponibilizamos a Jota City 
para festas infantis. Com isso, nossa expectativa em 
relação à Jota City é que sua receita gire em torno 
de R$ 500 mil reais/mês, a partir de janeiro de 2017.

Revista Hotéis - E por falar em investimentos, estão 
em curso vários outros na unidade de Atibaia 
(SP). O que eles buscam contemplar? Qual será 
o aporte de recursos e o prazo de conclusão?

Lizete Ribeiro - Nossos investimentos estão focados na 
construção de mais dois prédios de apartamentos, no 
complexo, além da ampliação da área de lazer que 
essa expansão demanda, incluindo bares e restauran-
tes, claro. O primeiro bloco deve ser inaugurado em 
janeiro de 2018. Também estamos inaugurando, agora 
em outubro, o novo Centro de Eventos Corporativos, 
que tem o Espaço América como principal salão. Em 
janeiro de 2017, teremos 54  salões/salas, o que nos po-
siciona como o maior complexo de eventos, dentro de 



Entrevista

9

Entrevista

9



10

Entrevista

um hotel, no País. Recentemente, inauguramos a Jota 
City. Dessa forma, considerando Jota City e Centro 
de Eventos, os investimentos somam 34 milhões 
de reais, entre 2015 e 2016. Para a inauguração do 
próximo bloco de apartamentos e ampliação da área 
de lazer, serão mais R$ 40 milhões até janeiro de 2018.

Revista Hotéis - Qual é a expectativa em re-
lação a inauguração do Espaço América? 
O foco são empresas de São Paulo?

Lizete Ribeiro  - Sim, nosso foco é São Paulo, mas 
nossa expectativa é atender empresas e even-
tos de diferentes portes, como congressos, feiras 
e eventos sociais, provenientes das regiões de 
Atibaia, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba. 
O Salão América é o maior espaço, com capa-
cidade para três mil pessoas, simultaneamente. 
Mas, temos salas e salões com capacidades para 
absorver outras demandas, ao mesmo tempo. 

 
Revista Hotéis - Ao final da ampliação, qual será 

a capacidade máxima do Tauá Atibaia?

Lizete Ribeiro - Ao final, teremos 716 apartamentos 
e o maior Centro de Eventos dentro de um hotel 
no País. Certamente seremos um dos maiores 
resorts do interior do Estado de São Paulo. Nossa 
meta é ser a maior rede de resorts do Brasil. 

 
Revista Hotéis - Quanto representa no fatura-

mento do empreendimento do interior de 
São Paulo? Ele é o mais rentável da Rede?

Lizete Ribeiro  - Hoje, sim. É o mais rentável. Atibaia 
representa 45% do faturamento da Rede.

 
Revista Hotéis - O que motivou a rede Tauá a 

adotar o timeshare? Qual a avaliação que 
faz dos resultados alcançados até hoje e as 
expectativas para os próximos anos?

Lizete Ribeiro  - O Tauá Vacation Club é uma forma  
de acelerar o crescimento da Rede, assim ocupamos 
os hotéis nos períodos de baixa temporada, além 
da fidelização de clientes. Nossos resultados estão 
acima da expectativa, tanto que estamos abrindo sala 
de vendas do Tauá Vacation Club em São Paulo.

 Revista Hotéis - Há investimentos previstos para a 
unidade de Caeté e o Grande Hotel de Araxá?

Lizete Ribeiro - Em Araxá faremos a reformulação 
completa do Kids Club, tematizando o espaço 
com os personagens infantis originais do Tauá. Em 
Caeté, estamos num processo contínuo de retrofit, 
que deve se estender ao longo de 2017 também. 

Revista Hotéis - A atual instabilidade que pas-
sa a economia brasileira afetou de alguma 
maneira os planos de faturamento da rede 
Tauá neste ano? Qual é a expectativa de fa-
turamento da Rede em 2016 e 2017?

Lizete Ribeiro - Não, tivemos um primeiro se-
mestre muito bom, com recordes de ocupa-
ção. Fomos beneficiados pela alta do dólar e 
nossos esforços em lazer e em eventos já estão 
trazendo retorno. Para 2016, nossa expec-
tativa é faturar R$ 150 milhões de reais. Em 
2017, esperamos um incremento de 18%.  

Revista Hotéis - Vocês estão com um novo projeto 
hoteleiro em Alexânia, 
próximo do entorno do 
Distrito Federal. O que 
levou a rede Tauá a esco-
lher este local? Qual será o 
montante de capital a ser 

investido? Como será este novo empreendimento?
Lizete Ribeiro - Temos uma alta demanda por hós-

pedes da região de Brasília e Goiás, hoje absorvida 
pelo Tauá Grande Hotel & Termas de Araxá. Esse 
projeto prevê 400 apartamentos e levará a assina-
tura do renomado arquiteto Ricardo Julião. No 
total, devemos investir R$ 100 milhões de reais 
até sua inauguração, em dezembro de 2018. 

Revista Hotéis - Mão de obra é um dos grandes garga-
los da hotelaria nacional. Vocês enfrentam proble-
mas no recrutamento e seleção dos colaboradores? 
Como se dá o processo e os critérios avaliados?

Lizete Ribeiro  - Temos um modelo de recrutamen-
to e gestão que prioriza jovens que buscam o 
primeiro emprego. A grande maioria de nossos 
colaboradores estão conosco há anos, muitos 
fizeram carreira e, hoje, ocupam posições de 
liderança. Acredito que essa receita tem nos 
beneficiado ao longo dos anos, além do fato de 
investirmos em treinamentos constantemente. 

“Tivemos um primeiro semestre muito 
bom com recordes de ocupação”
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CNC quer aperfeiçoar 
Lei Geral de Turismo

O CETUR — Conselho Empresarial 
de Turismo e Hospitalidade da CNC — 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, em parceria 
com o CEVEC — Conselho Executivo 
de Viagens e Eventos Corporativos da 
FecomercioSP — Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo, realizaram no último dia 
9 de setembro um encontro. O objetivo 
foi formar um grupo de trabalho para 
debater e colher subsídios para o aper-
feiçoamento da Lei nº 11.771/08 – a LGT 
— Lei Geral do Turismo. No encontro, foi 
definido o cronograma de atividades do 
grupo de trabalho, formado pela parceria 
entre Cetur e Cevec, e quais participan-
tes foram envolvidos nas discussões. 

O grupo de trabalho se reuniu para 
o estudo e a produção de propostas de 
revisão da LGT, que estabelece normas 
sobre a Política Nacional de Turismo. 
A lei define as atribuições do governo 
federal no planejamento, desenvolvi-
mento e estímulo ao setor turístico e 
disciplina a prestação de serviços, o 
cadastro, a classificação e a fiscalização 
dos prestadores de serviços turísticos. 

Para Alexandre Sampaio, Presidente 
do CETUR, a Lei Geral do Turismo 
necessita de um aprimoramento para 
a efetiva aplicação no setor. “A lei ne-
cessita ser abrangente e discutir a regu-
lamentação é importante. A partir das 
reuniões do grupo de trabalho formado 
aqui poderemos colaborar muito com o 
poder executivo e legislativo. Em alguns 
aspectos tênues não temos consensos, 
portanto, vamos analisar os fatores que 
nos afetam como um todo”, afirmou. 

Levantamento aponta 
sucesso dos Jogos
 Paralímpicos no Rio 2016

Assim como o sucesso das Olimpíadas 
Rio 2016, as Paralimpíadas agradaram os 
turistas que passaram pela cidade. Um estu-
do prévio feito pelo Ministério do Turismo 
apontou que 90,5% dos turistas estrangeiros 
têm intenção de voltar ao Brasil, e para 87,8% 
a viagem atendeu ou superou as expectativas.

A pesquisa ainda apontou que 60% 
dos turistas internacionais entrevistados 
entre os dias 08 e 13 de setembro visita-
vam o Brasil pela primeira vez. A reali-
zação da Paralimpíada foi o motivo da 
viagem para 54,1% dos ouvidos. Assim 
como o verificado nos Jogos Olímpicos, 
os Estados Unidos seguem como princi-
pal emissor de turistas (18,2%), seguido 
da Espanha (15,5%), Argentina (6,1%), 
França (6,1%) e Alemanha (5,4%). 

Entre os serviços mais bem avaliados pe-
los turistas estão: restaurantes (98,5%), gastro-
nomia (97,1%), alojamento (96%) e diversão 
noturna (95,7%). Já em relação à competição, 
os itens mais bem avaliados foram: preços 
dos ingressos (95,3%), organização geral 
(93%) e infraestrutura (85,9%). Mais uma vez, 
a política de isenção de vistos para ameri-
canos, japoneses, australianos e canadenses 
se mostrou eficaz e 56,5% dos entrevistados 
afirmaram terem feito uso da dispensa. 

Entre os turistas brasileiros, a pesquisa 
constatou que 43,2% viajaram ao Rio de 
Janeiro motivados pelos jogos e que 22,6% 
jamais tinham visitado a capital flumi-
nense. A maioria dos visitantes brasileiros 
veio da região Sudeste (60,9%), seguido 
do Sul (16%), Nordeste (12%), Centro-
Oeste (8,1%) e Norte (3%). Para 99% dos 
brasileiros a viagem atendeu ou superou 
as expectativas e 95,5% afirmaram ter a 
intenção de voltar ao Rio de Janeiro.

Alexandre Sampaio: “A Lei Geral do 
Turismo necessita de um aprimoramento 
para melhorar a performance do setor”

Estudo prévio feito 
pelo Ministério do 

Turismo aponta 
que 90,5% dos tu-
ristas estrangeiros 
voltariam ao Brasil
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estreia casa nova e comemora resultados

Os corredores fi caram 
cheio de visitantes 

durante os quatro dias 
do evento 

2016
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A 54ª edição da Equipotel, maior 
feira de hospitalidade da 
América Latina, estreou este 

ano em casa nova, no São Paulo Expo, 
antigo Centro de Exposições Imigrantes. 
Totalmente renovado e bem estruturado, 
o local que fica na zona Sul paulistana, 
teve uma área de 60 mil m² ocupada pela 
Equipotel que não decepcionou os organi-
zadores, expositores e seus visitantes, que 
estiveram no local entre os dias 19 e 22 de 
setembro.  Para Alexandre Telles, Diretor 
de Eventos da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, a mudança de endereço acom-
panha uma nova fase de evolução da 
Equipotel. “Uma feira que tem como foco 
a hospitalidade requer evolução contínua, 
e a oferta de um novo local na cidade de 
São Paulo, principal polo de negócios da 
América Latina. A ideia é proporcionar 
ao comprador visitante, a cada ano, uma 
experiência cada vez melhor”, afirma. 

De acordo com o Presidente da 
Reed Exhibitions Alcantara Machado, 
Fernando Fischer, o São Paulo Expo “é 
privilegiado e permitiu uma plataforma 
para que o evento seja ainda melhor e 
maior”. Durante quatro dias de feira, 
passaram pelo Pavilhão 34.781 visitantes 
com alto poder de decisão que entraram 
em contato com mais de 1.000 marcas 
expositoras, além dos eventos paralelos. 
Nesta edição da Equipotel, houve uma 
intensa programação de eventos simul-
tâneos divididos em experiência, conte-
údo, workshops e negócios. Da grade de 
eventos de experiência, destacaram-se 
o Hotel Modelo Sustentável, o 4º Motel 
Design, o Spa Conceito e as Ilhas Gourmet. 

Inovação nos espaços 
conceituais

A proposta do Hotel Modelo, que 
ocupou um espaço de 350 m² com 14 
ambientes, foi mostrar um hotel 100% 

sustentável ao incluir materiais como: 
tinta, revestimento, piso, sistemas de 
reciclagem, entre outros processos cons-
trutivos, com baixíssimo impacto am-
biental e alto nível de reaproveitamento 
de materiais e recursos. As novidades 
estavam presentes da fachada do hotel 
às suítes, passando pelo restaurante e 
áreas de serviço, como a lavanderia. 

Os destaques ficaram por conta dos 
Painéis térmicos na fachada, que reduzem 
significativamente o calor no interior do 
hotel e, consequentemente, proporcionam 
menor utilização do ar-condicionado; 
Piso vinílico em ambientes internos, 
utilizado tanto em áreas comuns como 
nas suítes, que une economia na insta-
lação, praticidade e conforto: dispensa 
argamassa ou produtos químicos para a 
fixação, que é feita por ventosas; é antir-
ruído e de fácil limpeza; Caixas d’água 
na lavanderia para captação da água de 
chuva e reutilização da água de lavagens 
de roupas. A água pode ser filtrada e reu-
tilizada para limpeza e outros serviços. 

O 4º Motel Design trouxe importan-
tes tendências para mercado moteleiro, 
e o grande chamariz foi uma suíte com 
acessibilidade. O objetivo foi demonstrar 
um projeto universal, contemplando 
espaços que atendam a qualquer pessoa, 
independente de ter ou não deficiência, 
somada a qualidade visual. Algumas so-
luções que foram demonstradas passam 
pela altura mais apropriada da cama 
no caso de transferência para cadeira 
de rodas, sanitário com espaço na área 
da bacia sanitária e barras, chuveiro 
com assento, torneiras com alavanca, 
melhor posicionamento do espelho na 
pia e espaço maior para facilitar a lo-
comoção na suíte para aqueles que são 
obesos ou utilizam cadeira de rodas. 

O Spa Conceito foi baseado na cres-
cente tendência dos estabelecimentos ho-

Com palestras, fóruns e demais eventos simultâneos, 
a tradicional feira para hotelaria reuniu 34.781 
visitantes e mais de 1.000 marcas expositoras 

em 60 mil m² do São Paulo Expo
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teleiros em recriar, melhorar e ampliar os 
serviços oferecidos aos seus hóspedes, os 
spas, além de serem uma ótima ferramen-
ta de relacionamento, são comprovada-
mente eficazes na fidelização de clientes. 

As Ilhas Gourmet foram inspi-
radas nas tendências das grandes 
feiras da Europa e foram a grande 
oportunidade para os visitantes te-
rem contato direto com grandes chefs 
de cozinha, que fizeram apresenta-
ções de técnicas e mostraram as no-
vas tendências da Alta Gastronomia 
para serem aplicadas em negócios. 

Atrações inéditas 
Nesta edição, foram inseridas vá-

rias atrações como o Equipotel BaresSP 
Experience, o Arquitetura 360º; a Ilha 
de Inovação e o Pavilhão do Vinho. As 
apresentações contaram com cerca de 30 
minutos de duração e ocorreram diária 

e gratuitamente durante todos os dias 
da Equipotel. “O intuito deste evento é 
ampliar as perspectivas de negócios para 
hotéis e pousadas, otimizando a captação 
de eventos corporativos e sociais. Por isso, 
apresentamos palestras, conversas e deba-
tes para que a ativação dessas possibilida-
des ocorra”, explicou Janaina Maximo, da 
Display Fun, organizadora das atividades. 

O espaço Arquitetura 360º foi organi-
zado pelo escritório Moema Wertheimer 
Arquitetura em forma de arena, apresen-
tando conhecimento e proporcionando 
reflexão dentro do universo da Arquitetura. 
Teve a participação de diversos profissio-
nais do setor da Hospitalidade, através 
de debates, painéis e bate-papos abor-
dando questões como: “O impacto das 
edificações na operação dos estabeleci-
mentos”; “Otimização de infraestruturas” 
e “Como fazer que espaços se multipli-
quem por meio da flexibilidade?”. 

Apartamento conceito 
montado no Hotel Modelo
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boa carta de vinhos em seu negócio e 
a importância da harmonização, mos-
trando como atender bem um cliente 
que está cada dia mais exigente. 

Conhecimento e conteúdo
Mais uma vez presente na Equipotel, 

as opções de painéis e rodas de conhe-
cimento foram diversas. A Equipotel 
Conference contou com palestras sob a 
curadoria de importantes entidades e 
associações, como a ABG — Associação 
Brasileira de Governantas e Profissionais 
da Hotelaria e a participação da 
ABRALIMP- Associação Brasileira 
de Limpeza Profissional; Associação 
Brasileira de Hostels; ABR — Associação 
Brasileira de Resorts e FOHB – Fórum 

A Ilha de Inovação foi dedicada a 
proporcionar um destaque aos produtos 
inovadores e versáteis existentes no mer-
cado. O objetivo foi oferecer aos visitan-
tes da Equipotel uma oportunidade de 
entender que produtos inovadores nem 
sempre são lançamentos, uma visão ino-
vadora vale mais que qualquer produto 
elaborado. Houve uma área dedicada a 
uma vitrine de produtos e uma outra área 
dedicada a conteúdo onde foram aborda-
dos temas como: Inovações de e-commer-
ce, Inovações de negócios e muito mais. 

O Pavilhão do Vinho ofereceu 
todos os dias do evento uma grade de 
palestras sobre a bebida. O objetivo foi 
orientar os donos de hotéis e restau-
rantes sobre o diferencial de ter uma 

Fachada do Motel Design
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dos Operadores Hoteleiros do Brasil. 
“A Equipotel é um dos mais impor-
tantes eventos do setor no nosso País 
e, por isto, o apoiamos. Nesta edição, 
contribuímos no ciclo de palestras ao 
trazer para o debate temas importantes 
para o desenvolvimento do mercado e 
que serão apresentados por associados 
da entidade”, afirmou Manuel Gama, 
Presidente do FOHB e da rede Travel Inn.

Uma das palestras ministradas na 
Equipotel Conference contou com a 
presença de Gustavo Syllos, Diretor de 
Marketing do Costa do Sauípe Resort 
(BA), que falou sobre canais de dis-
tribuição. Ele defende que as OTAs 
(Online Travel Agencies) podem ser 
grandes parceiros na hora de alavan-
car o nome e a presença dos hotéis no 
mercado. Segundo Syllos, os custos de 
cada um dos canais indiretos e o volume 
gerado por eles devem ser levados em 
consideração na estratégia do hotel.

Paralelamente, o tema “Implantação 

& Gestão do Setor de Governança”, sob 
curadoria da ABG, foi levantado por 
Caroline Deltorto, Governanta Executiva 
do Hotel Pestana Atlântica (RJ). Caroline 
questionou como estruturar ou im-
plantar o departamento de governança 
em um hotel, uma vez que vários itens 
devem ser levados em consideração. A 
palestrante explicou que antigamente as 
tarefas eram divididas para as camarei-
ras de acordo com o número de quartos, 
mas que atualmente isso é chamado 
de crédito, ou seja, tempo. Soma-se a 
quantidade de tempo gasto em todos 
os ambientes de limpeza e divide-se 
pelo total, atingindo aí o tempo médio 
em que cada camareira deve gastar. 

A Equipotel Conference também con-
tou com palestras em parceria com a GO 
Associados, Presidida pela Consultora 
hoteleira e Diretora da HSMAI Brasil 
Gabriela Otto. Um dos temas levantados 
sob sua mediação foi “Estratégia e qua-
lidade – os segredos da lucratividade”. 

Fachada do 
Pavilhão do Vinho
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Entre os temas abordados, a profissional 
falou, junto com Gisele Ruiz, Diretora 
comercial do Sheraton SP WTC e John 
Davies, Diretor do Nannai Resort & Spa, 
sobre a área de eventos em um hotel e 
sua importância. Para a ela, se o mundo 
muda, o hoteleiro precisa acompanhar 
e mudar também, e a área de eventos é 
importante por gerar receita e recompras. 

Wagner Pagliarini, Gerente de 
Compras da rede GJP Hotels & Resorts, 
também palestrou no espaço, e deu 
dicas importantes para esta área do 

hotel. Segundo Pagliarini, antes de 
definir a melhor estratégia de compra 
é necessário primeiro definir qual o 
tipo de projeto. Ele afirma que a defi-
nição depende de alguns fatores, como 
por exemplo, se é um hotel novo, uma 
reforma, ou mesmo uma compra com-
partilhada. Projetos de compra para 
hotéis novos normalmente requerem 
maior esforço e equipe; já se for compra 
para uma reforma é muito importante 
analisar se tudo terá de ser trocado ou 
se há algo que possa ser reaproveitado.

Espaço do 
Equipotel Confer-
ence, onde foram 
realizadas várias 

palestras

Espaço montado 
para a Arena 

do Conhecimento
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Confira a seguir como foi a 
participação de alguns expo-
sitores na Equipotel 2016:

Harus 
Com um estande de 552 m², a Harus levou 

uma grande variedade de novidades à feira. 
Na linha de amenities, a Harus 

apresentou os sachets stand up que in-
cluem shampoo, condicionador, loção 
hidratante, shampoo condicionador, 
mousse de banho e sabonete líqui-
do, que agora são embalados em 20 
ml. Os sachets da linha Vida podem 
ser encontrados na embalagem de 10 
ml para shampoo e condicionador, 
assim como para o mousse de banho.

Outra novidade que a Harus 
lançou são os dispensers e suporte 
que podem ser encontrados em dois 
modelos. O dispenser com suporte 
de 500 ml e o dispenser fechado de 
440 ml, tendo como grande diferen-
cial o pagamento apenas do refil 
por parte do cliente. Este produto 
apresenta uma linha exclusiva de 
trava de segurança, e evita que o 
cliente utilize em excesso o produto. 

A linha Momento Bem Estar 
também foi renovada, assim como 
os produtos que compõem a linha 
Alma Brasil. Outros lançamentos 
da Harus este ano foram a linha de 
higiene feminina Dermaharus com-
posta por sabonete líquido íntimo 
diário de 10 ml e 40 ml; a linha de 
amenities Vinotage que foi criada em 
parceria com a Famíglia Valduga;  
linhas de chocolates e doces perso-
nalizados; colchões; acessórios da 
Kenby; Preservativos masculinos da 
linha Sex Free e produtos de ma-
rketing olfativo da Básico Aroma.

Altenburg
Há 94 anos no mercado de enxovais, 

a Altenburg participa da Equipotel 
desde a sua inauguração, há 54 anos. 
A empresa lançou na feira cobre leitos, 
protetores de colchão e de travessei-
ros, além de saias com babado com 
sistema ultra wave, que é um tipo de 
matelassado sem costura. São produtos 
que não precisam ser passados e estão 
disponíveis nas cores: branco e em tons 
pastéis, incluindo azul e verde claro.

Outras novidades incluem traves-
seiro de plumas sintético, hipermacio 
e não alérgico, que pode ir à máquina 
de lavar e de secar. Edredons e col-
chas conceitos completam a linha. 

Aluminas 
A empresa lançou três produtos na 

feira.Um deles é a linha Corbele, um dos 
materiais usados é a corda náutica, tornan-
do os itens da linha bastante leves. A linha 
Sunshine também é outra novidade. Os dois 
lançamentos sequer estão no catálogo, pois 
foram direto e exclusivamente para a feira. 

Outro destaque foi o lançamento do 
ombrelone lateral Alumini. Fabricado 
todo em alumínio, sem partes em plás-
tico, o item tem fabricação própria. 
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Americanfl ex
Matéria-prima importada e tecnolo-

gia 100% brasileira. É assim que o novo 
colchão Seis Estrelas da Americanflex é 
definido. Com tecido de malha, molas 
ensacadas e altura diferenciada, o pro-
duto foi um dos destaques dos lança-
mentos da empresa na Equipotel 2016.

Excedendo a categoria luxo, tem o 
Double Face – os dois lados podem ser 
utilizados, aumentando a vida útil do 
colchão. Outra novidade é o lançamen-
to do colchão Madison, feito com fios 
de algodão e fibra de bambu. O tecido 
rústico concede uma aparência retrô ao 
produto. O Madison conta ainda com 
uma camada de espuma hiperelástica que 
proporciona maior conforto ao deitar. 
A terceira e última novidade fica por 
conta dos três colchões desenvolvidos 
especialmente para pessoas com defi-
ciência. O Silver, de mola ensacada, o 
Night, antichama bonnell e o Revitale, 
bonnell. Os produtos são adaptados para 
todos os tipos de mobilidade reduzida.

App Sistemas 
A empresa lançou uma parceria com 

a SAP, empresa de soluções em TI, por 
meio do produto integrado Business One. 
Com essa parceria, a App passa a oferecer 

a solução Business One para a gestão do 
back Office. Outro lançamento da App 
Sistemas é o Camareira eletrônica. Com 
ele, a governança faz um check list do 
trabalho, incluindo lançamentos e con-
sumos no frigobar e controle da produti-
vidade por um tablet ou smartphone. Já 
com o Web Check-in, o hóspede efetua 
o próprio cadastro após a sua reserva, 
facilitando o seu check in no hotel. 

A empresa também firmou parcerias 
para a feira. Uma delas é a Sky One, 
para migrar o servidor para a nuvem. 
Outra é a Let`s Book, da PM Web – trata-
se do motor de reservas mais rápido 
do mercado para sites dos hotéis, vi-
sando utilizar serviços via internet.

ApoloSpuma 

Entre os lançamentos da ApoloSpuma 
na feira destacam-se a linha Hotel, com 
produtos confeccionados em tecido belga 
em jaquard, que são mais resistentes e 
estão, disponíveis em três versões: molas 
em fio contínuo, molas ensacadas e molas 
high spring – molas entrelaçadas, com 
tecnologia americana e fios de arame, 
que são mais grossos e, por isso, mais 
resistentes.Os produtos estão disponí-
veis em dois tamanhos padrões, mas 
podem ser personalizados de acordo com 
a necessidade do hoteleiro. Há, ainda, 
camas auxiliares – as chamadas bicamas 
retráteis. “Nosso carro chefe hoje são as 
malhas importadas e belgas, feitas com 
alta dose de viscose, que proporciona 
toque macio”, finalizou o profissional.

ASSA ABLOY 
O lançamento da empresa junto à 

marca Ving Card foi a fechadura eletrô-
nica que usa os smartphones dos hóspe-
des como chave. Existem hoje mais de 
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30 aplicativos que incluem essa função 
oferecida pela Assa Abloy, que inclu-
sive também possui seu próprio app. 

Junto às fechaduras eletrônicas, que 
podem ser usadas tanto nos quartos 
quanto em quaisquer outras áreas do 
hotel ou pousada, o aplicativo dá ao 
hóspede acesso a todos os espaços permi-
tidos a ele. Ao acessar tais áreas, automa-
ticamente a recepção recebe notificações 
sobre a movimentação do hóspede. 

Castor
Presente em mais uma edição da feira, 

a Castor conta com mais produtos em 
seu portfólio que vão desde móveis a 
sofás, poltronas e cabeceiras que comple-
mentam o hotel.A linha de sofá Salerno 
Max é uma das mais vendidas pela 
empresa, tanto por ser mais comercial 
quanto por ser uma opção de descanso.

A novidade fica por conta dos novos 
colchões da linha Fire Retardant – te-
cido que retarda as chamas e conta 
com proteção contra ácaro e fungos. 
Os produtos já existentes Class Molas 
Pocket e Class Molas Bonnell ago-
ra estão disponíveis nas opções One 
Face e Double Face, podendo ser 
utilizados dos dois lados e prolon-
gando a vida útil do colchão. Outra 
novidade é a linha Foam, que conta 
agora com um colchão de 25cm de 
altura e totalmente feito de espuma.

Colortel 
Os aparelhos de academia agora 

fazem parte do portfólio dos produtos 
da Colortel, que identificou a necessi-
dade dos clientes por essa demanda. 
Com o diferencial de fazer a locação e 
manutenção dos produtos, a empresa 
tem como carro-chefe nesse novo seg-
mento a esteira, o elíptico, a bicicleta, 
a escada e a estação de musculação.

O ar condicionado com wi-fi também 
foi uma novidade na feira. Essa funciona-
lidade permite a semiautomatização, uma 
vez que pode ser comandada de qual-
quer lugar, por meio de um aplicativo. 
A empresa ainda disponibiliza gratuita-
mente uma planilha na qual o hoteleiro 
simula a economia entre a compra e o 
aluguel do produto, podendo conferir 
o que é melhor para os seus negócios.

Cozil 
A Cozil, empresa que fornece equi-

pamentos para a cozinha, trouxe duas 
novidades para a Equipotel 2016. O 
Caldeirão Autocook com aquecimen-
to através de fluido térmico é uma das 
apostas da empresa. Todas as operações 
são feitas nele, como cozinhar, gre-
lhar, refogar, fritar e manter o alimento 
aquecido, além de economizar 30% do 
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apresentou algumas novidades em 
cursos de capacitação para a hotelaria. 
Uma das novidades é o Software CPT 
Motel, que faz todo o gerenciamento 
do motel, incluindo controle de tarifas, 
recepção, estoque e vendas no cartão.

A empresa também lançou na feira 
o Curso de Preparação e Montagem 
de Cafés e Tábuas de Frios – são dois 
DVDs e as aulas são coordenadas pe-
los professores Fabiano Bueno e Rosa 
Barcellos. As novidades incluem os 
cursos: Montagem e gerenciamento de 
café da manhã de hotel, ministrado pelo 
professor Anderson Luiz Silva; Segredos 
do vinho – compra, armazenamento, 
degustação e harmonização, com Etiene 
Carvalho e Marcos Rochelle. Já o curso 
Como montar uma microcervejaria e 
produzir cerveja artesanal é ministrado 
por Adonay Anthony Evans e o CPT 
Almoxarifado, que ensina a controlar 
todo o patrimônio e estoque do hotel. 

Crismoe 
A Equipotel 2016 foi o evento escolhido 

pela Crismoe para apresentar seu lançamento, 
a linha de acessórios Ômicron. Com garantia de 
dez anos, um bom investimento a longo prazo 
para as bandeiras de hotéis que prezam por 
qualidade, os novos produtos passam por qua-
tro banhos para chegar ao efeito cromado visto 
no estande. Tanto ela, quanto as linhas Alfa e 
Gama oferecem altos padrões de qualidade.  

Seguindo as diferentes classificações dos ho-
téis, a Crismoe oferece desde opções acessíveis, 
com tubos mais finos, a outras com tubos mais 
grossos de 14,5mm e cromadas, caso da nova li-
nha Ômicron, que alia a qualidade à economia.  

Antenado com as mudanças no setor, a 
empresa reforça a presença da linha de pro-
dutos de acessibilidade para quartos adap-
tados a hóspedes com deficiências físicas. 

tempo em relação aos modelos con-
vencionais. Os caldeirões estão dispo-
níveis nas versões 150l, 300l e 500l.

Para a nova linha de refrigeração, a 
empresa destacou o acesso mais fácil ao 
painel de controle, com porta retrátil que 
fecha sozinha e a parte superior basculan-
te, deixando o painel livre. Além disso, 
os novos componentes são mais resisten-
tes, aumentando a vida útil das peças.

Check-In 
Com 20 anos no mercado, a Check-

In participa da Equipotel há 18 anos 
e apresentou três lançamentos na 54ª 
edição da feira. Entre as novidades há o 
Check-in Express, que proporciona ao 
hóspede o preenchimento da ficha pelo 
celular. Outro lançamento foi o Revenue 
Management, um módulo que também 
ajuda no gerenciamento dos preços. 

O terceiro lançamento da empresa 
foi o Conciliação de Cartão de Crédito. 
Com ele, quando o hóspede paga a 
conta do hotel, o software facilita os 
elos entre a administradora do ban-
co e o cliente e a entrega ao hotel.

CPT 
Nessa edição da feira, a empresa 

INSERIR FOTO CPT
NÃO ENCONTREI
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D Marco 
Há mais de 30 anos no mercado, a 

fábrica de móveis D Marco participou 
pela primeira vez da Equipotel esse ano. 
Após uma análise de mercado, a empresa 
pretende ampliar seu portfólio, e deci-
diram atender o mercado corporativo, 
especificamente o ramo da hotelaria.

A proposta da empresa é a otimiza-
ção de espaço e atende hotéis de uma a 
cinco estrelas, além de motéis, restauran-
tes, bares, shoppings, hospitais e fran-
quias em geral. Tudo o que contempla 
móveis planejados e personalizados.

Delav
A empresa trouxe o Air-o-steam para 

a Equipotel 2016, um forno que promete 
otimizar a rotina na cozinha, com efici-
ência no preparo da comida e melhor 
aproveitamento de todos os envolvidos 
no processo: alimentos, funcionários e 
equipamentos. Ele vem equipado com 
diversas receitas e permite a inserção de 
novas. Por meio de entrada USB, torna 
possível não só o backup como a padro-
nização de receitas e configurações, caso 
seja necessário padronizar o preparo em 
uma rede de restaurantes ou hotéis. 

Com um menu touch intuitivo, 
personalizável, o Air-o-steam con-
segue controlar a temperatura exata 
de cozimento dos diferentes tipos de 
alimentos, o vapor e até mesmo a per-
da de massa do prato em preparo. 
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Desbravador
Não incluir os softwares de gestão 

inteligente no processo de gerencia-
mento hoteleiro atualmente é impos-
sível. Para criar soluções melhores ao 
setor, a Desbravador trouxe o Light 
Web como novidade na Equipotel 
2016, um software responsivo com 
tecnologia cloud computing. 

Ela armazena todos os dados em se-
gurança na nuvem, impossibilitando que 
haja riscos de perda de todo o histórico 
arquivado. Permitindo acessibilidade 
móvel, o Light Web consegue reduzir 
os cursos que uma infraestrutura local 
exigiria. Com ele, é possível ter acesso ao 
sistema por meio de diferentes disposi-
tivos, como smartphones, tablets, note-
books e computadores. Ele é composto 
pelos módulos de gerência hoteleira, 
tarifador telefônico, reservas online e 
revenue management. Como itens op-
cionais do pacote, há gerência financeira 
ou controle de estoque, por exemplo. 

Dometic 
A empresa apresenta o seu novo 

Frigobar Termoelétrico RH 440 NTE. 
Sem ruídos, o produto contém ótima 
refrigeração e economiza até 50% de 
energia ao hotel. Com capacidade para 

40 litros, o produto tem luz de LED 
em seu interior. Outra novidade fica 
por conta do frigobar de gaveta que 
se integra ao mobiliário do hotel. Com 
funcionamento de termoelétrico e/ou 
compressor, pode ser encontrado nos 
modelos DM 50 D/F/C e DM 20 D/F.

A última é a adega de vinho termo-
elétrica. Compacta, é mais sofisticada e 
permite que os quartos já disponibilizem 
o vinho refrigerado em vez da carta de 
vinhos. Também com luz de LED em seu 
interior, tem fácil manuseio e pode ser 
usada para todos os tipos de vinhos.

Dorma+kaba
Fruto da fusão entre as empresas 

Dorma e KABA, a companhia lançou na 
Equipotel 2016 fechaduras para liberação 
de credenciais por meio de acesso mobile 
voltado para o setor hoteleiro. Os produ-
tos contam com tecnologia de abertura 
via Bluetooth Low Energy, que se co-
nectam ao Wi Fi; fechaduras eletrônicas 
com tecnologia RFID por proximidade e 
barras antipânico PHA, que cumprem a 
regulamentação vigente de segurança.

FornoFlex 
Nesta edição da feira, a empresa 

trouxe o Forno Rotante, de alvenaria. 
Ideal para pizzas, o produto tem piso 
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que gira e sistema a gás. Além de pi-
zzas, o forno também assa outros ali-
mentos, como pães e sobremesas. 

No caso das pizzas, o equipamento 
as prepara de forma rápida. O forno 
também oferece pré-aquecimento uni-
forme e o piso se mantém aquecido, 
proporcionando aumento gradual da 
temperatura, controlado por painel 
eletrônico. O produto também per-
mite o uso de um conjunto ou fonte 
única de energia – gás ou lenha.

Girbau 
Um dos destaques da empresa na 

feira é a lavadora extratora de 57kg, 
a HS-6057. Com painel de controle 
inteligente, ela possui uma velocida-
de maior de centrifugação e trabalha 
totalmente solta do chão. Um detalhe 
importante, pois os hotéis costumam 
se ver obrigados a colocarem suas 
lavanderias no subsolo. Com esse 
novo modelo é possível inseri-la em 
qualquer outro andar do prédio. 

A HS-6057 possibilita que a roupa 
plana, como lençóis, fronhas, vá direto 
para a calandra sem a necessidade 
de pré secagem, assim não há des-
gaste do tecido. E além disso, o hotel 
otimiza tempo e economiza custos. 

Outro destaque foi o kit Corner, 
para pousadas de oito a dez aparta-
mentos, por exemplo, e hotéis pe-
quenos. No kit completo, que atende 
até estabelecimentos com 15 quartos, 
há lavadora, secadora e passadora, 
compactos o bastante para ocuparem 
uma sala pequena. Que inclusive 
foi montada no estande da Girbau, 
para mostrar na prática aos hotelei-
ros que é possível economizar es-
paço com produtos de qualidade. 

Golden Art 
Há mais de dez anos expondo na 

Equipotel, a Golden Art levou quatro 
lustres novos. Os da linha Space com seis 
ou cinco braços e há também o Montana, 
nas opções em latão ou com banho de 
cobre. Outro destaque em lançamen-
tos é o lustre Space, na atual edição do 
evento hoteleiro a marca também des-
taca o lustre Five. Entre as novidades 
está ainda a arandela Flex com LED. 

InSolution IT 
A empresa de softwares para gestão 

de hotéis e restaurantes InSolutions IT 
faz seu lançamento oficial na Equipotel. 
A empresa é resultado de uma parceria 
com a portuguesa Host Hotel Systems 
e espera conquistar o mercado brasilei-
ro. Os carros-chefes da empresa são os 
softwares de gestão hoteleira PMS, PDV 
(ponto de venda) e gestão de eventos. 
Na feira, a empresa também lançou a 
linha de ERP (back Office) e fiscal. 

Entre as soluções apresentadas 
pela empresa na feira estavam, ain-
da, o Volpe, software de ERP, que 
contempla toda a gestão adminis-
trativa do hotel: contabilidade, esto-
que, patrimônio, relatórios e outros. 
Já o Insitax faz a gestão fiscal. 
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Leucotron
A empresa lançou a central telefôni-

ca FLUX IP, desenvolvida e produzida 
no Brasil. Ela foi criada especificamente 
para o uso em hotéis e tem capacida-
de para gerenciar até 2 mil ramais, o 
que significa um grande hotel ou re-
sort com em média 1.500 quartos.   

A integração usada na Flux IP é 
totalmente própria, sem uso de tercei-
ros. A central telefônica é a primeira 
empreitada da empresa no que diz 

respeito a atender grandes hotéis e 
resorts. Até então, eles possuíam so-
luções que atendiam a no máximo 
estabelecimentos com 300 quartos. 

Movement
Com 23 equipamentos de duplo 

exercício, a linha Edge da Movement 
chega nas academias dos hotéis para 
otimizar o tempo de atividade física 
dos hóspedes. Os aparelhos não des-
perdiçam espaço e foram criados de um 
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modo que possibilita soluções práti-
cas tanto de ajustes quanto de uso. 

Para hotéis menores e pousadas, 
por exemplo, são oferecidos combos, 
com equipamentos de linhas distin-
tas, que economizam espaço e trazem 
maior comodidade. Os conjuntos de 
aparelhos são indicados para espaços 
com área mínima de 28m² e 35m².

Mult Grill 
A Mult Grill Glass é a nova linha 

de produtos da Mult Grill, especia-
lista em equipamentos para cozinhas 
profissionais. Com cinco produtos em 
seu portfólio, contêm estrutura em aço 
inoxidável e vitrocerâmica de alta resis-
tência a impactos e choque térmicos.

Além disso, em uma temperatura 
de 200º os equipamentos aquecem em 
quatro minutos, ou seja, onze a menos do 
que os modelos tradicionais, que che-
gam a demorar cerca de quinze minutos. 
Outra novidade da empresa na feira é o 
Loop Grill, dedicado a salsichas e lin-
guiças. O produto contém nove roletes 
e serve tanto para preparar o alimento, 
quanto para manter a temperatura.

Multform
Presente em mais uma edição da 

Equipotel 2016, a MultForm, empresa 
de móveis em geral, trouxe para esta 

edição da feira as novas mobílias de 
alumínio. Mais resistentes e leves, as 
mesas para eventos têm os pés dobráveis. 
Outro destaque é o berço totalmente 
dobrável. Apesar de não ser novida-
de, é um dos produtos que a empresa, 
que está completando 39 anos de exis-
tência, ressaltou em seu portfólio.

Ober 
Na feira, a empresa apresentou a 

coleção 180 fios misto, com produtos 60% 
algodão e 40% poliéster, além de costura 
dupla. São fronhas com abas, cobre leitos 
com porta-travesseiros, jogos de cama e 
edredom com toque acetinado. Outras no-
vidades são a linha de descartáveis – fro-
nhas, roupas de cama e toalhas de banho, 
todas descartáveis -; linha 200 fios 100% 
algodão; e linha de toalhas de banho com 
dois tipos de gramaturas: 380g e 500g. 

Offi ce Collection
Especializada em moda profissional, 

a Office Collection lançou na Equipotel 
2016 duas novas coleções em seu le-
que de produtos. A primeira é a Linha 
Resort, com estampa exclusiva confec-
cionada pela própria Office Collection.

A segunda coleção é a Neoprene. 
Com tecido mais confortável e moder-
no, confecciona blazer, saia e roupas 
sociais na alfaiataria da empresa. 
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Onity 
A empresa de tecnologia Onity está há 

32 anos no Brasil e há 54 anos nos Estados 
Unidos e mais uma vez tlevou novida-
des à Equipotel. A empresa apresentou 
na feira a Directkey, solução de abertura 
de fechadura via celular. Trata-se de 
um software que possibilita ao hóspede 
fazer o check in pelo celular, sem precisar 
passar pela recepção ao chegar ao hotel.

O software também conta com sistema 
de controle de acesso integrado com as câ-

meras do hotel, para garantir a segurança.
Outro lançamento da empresa é o 

novo modelo de cofre eletrônico OS100. 
Digital, o modelo tem dimensões adap-
tadas para guardar laptops e outros itens 
maiores. Nele, é possível cadastrar senhas 
de até seis dígitos, com auditoria pelo 
próprio play do cofre ou por meio de 
absorção de dados com o aparelho, para 
administrar melhor um possível sinistro. 

OnBusca 
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A 54ª edição da Equipotel foi o cená-
rio para o lançamento oficial da startup 
OnBusca, o primeiro buscador online de 
produtos por NCM, que faz a classifi-
cação fiscal de um produto. A empresa 
conta com mais de 100 mil fornecedores 
e disponibiliza um milhão de produtos. 

O OnBusca conta com três frentes: 
Busque – buscador de produtos que facilita 
o processo de compra -; Emita – resolve 
problemas de emissão de documentos 
fiscais; e Receba – faz o recebimento 
automático de notas de compras.

Oracle Hospitality 
A empresa de softwares e hard- wares 

para gestão de restaurantes de hotéis lançou 
dois sistemas na Equipotel, sendo que ambos 
podem ser administrados via nuvem (cloud). 
O Oracle Opera Cloud é um PMS – sistema de 
gestão hoteleira – e o Oracle Simphony Cloud 
é voltado para gerenciamento de restaurantes.

Os dois softwares podem ser inte-
grados e se comunicam dentro de um 
mesmo hotel. Ambos são operados por 
tablets ou smatphones. O Opera Cloud 
oferece seis módulos, como check in e 
check out, gerenciamento de reservas, 
governança e monitoramento da manu-
tenção, que checa o estado de cada quarto 
do hotel, avisando as áreas responsá-
veis sobre a necessidade de limpeza de 
cada unidade, entre outras funções.

Já o Oracle Simphony permite que 
o garçom anote pedidos e os envie à co-
zinha por meio de um tablet. O sistema 
conta ainda, com menu interativo, fo-
tos dos pratos e previsão do tempo. 

Prática
Nesta edição da feira, a empresa lançou 

os fornos rápidos da linha Speed Oven, 
com tecnologia de micro-ondas e ar quente. 

A linha é voltada para a finalização de ali-
mentos e destinada a preparação rápida, já 
que assa pizzas em menos de dois minutos.

Outro lançamento da marca é a linha 
de fornos combinados, conhecidas como 
centrais inteligentes de cocção. Elas pre-
param pratos com rapidez e mantém as 
características nutritivas do alimento, 
por meio do uso de vapor e ar quente.  

Rentv

Entrando na área de Tecnologia da 
Informação com o aluguel de impressoras e 
computadores, a Rentv destacou a televi-
são 4K como uma novidade do mercado.

O Hotel Modelo, montado no Pavilhão, 
conta com a Estação G2 (Life), da Linha 
Fitness, novidade da empresa no ramo 
de equipamentos de academia. 

A empresa destacou ainda a ár-
vore de televisão como uma de 
suas principais novidades. 

Saga Systems 
A Saga Systems  elaborou uma li-

nha personalizável de cofres coloridos. 
Pousadas, hotéis e redes hoteleiras 
podem optar pelas cores que quise-
rem ao encomendar o cofre. A úni-
ca exceção são os envernizados, que 
não oferecem determinados tons. 

Mas, o estilo não fica só onde se 
guarda os bens de valores, a Saga tam-
bém une segurança e bom gosto na 
linha completa de fechaduras eletrôni-
cas, composta pelas opções Elegante, 
Estilo e Smile. Todas são controladas 
pelo cartão de acesso dos hóspedes.
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Um controle que, por meio da Saga 
Systems ultrapassa as portas dos quar-
tos e vai também para os elevadores. Os 
controles de elevador permitem o uso 
dos cartões individuais para que o hós-
pede vá direto ao andar de seu quarto. 

Oferecendo maior autonomia tanto 
aos hóspedes quanto aos hotéis, o siste-
ma de automatização de portas facilita 
o acesso e dá maior segurança. Com os 
cartões individuais dos quartos é possí-
vel controlar a abertura e o fechamento 
das portas principais da recepção. 

Schipper & Thompson 
Incluindo produtos recém-trazidos ao 

Brasil, a empresa levou ao todo 760 lança-
mentos à Equipotel 2016. Entre os grandes 
destaques estão as peças em melanina, 
um material que imita madeira, é bastante 
resistente, dá mais estilo e facilita a lim-
peza. Outro ponto alto das centenas de 
lançamentos são os jogos completos de 
panelas em inox coloridas, feitas para serem 
usadas em cooktops por indução. O que 
torna a apresentação dos pratos no buffet 
muito mais agradáveis e cheia de estilo.  

A linha completa de café da manhã 
modular é outro destaque e permite que 
os hotéis criem seus próprios conjuntos. 
Há opções para montar desde uma estru-
tura mais simples para pousadas e esta-
belecimentos de hospedagem menores, 
até as voltadas para grandes redes, que 
precisam comportar uma estrutura ca-
paz de atender a milhares de hóspedes. 

Siscobras 
A solução de construção em módulos 

Fast Flex da Siscobras, foi o destaque da 
empresa na feira e promete diminuir o 
tempo de implantação de um hotel. O 
Diretor Eduardo Deboni explicou que essa 
solução de construção em módulos funcio-
na como um lego. A solução serve para os 
hotéis super econômicos e 90% da cons-
trução sai pronta da fábrica. Os módulos 
suportam até quatro andares.  A tecnolo-
gia de construção modular utilizada pela 
Siscobras vem da Alemanha, e apesar de já 
ser bastante difundida por lá, passou por 
diversas avaliações técnicas para ser utiliza-
da no Brasil. Há seis anos a empresa usa os 
sistemas modulares de construções no País. 

O sistema de construção modular otimi-
za o tempo de construção e ao reduzí-lo o 
hoteleiro consegue gerar receita com mais 
rapidez, comparado àquele que recorre 
à modalidade tradicional de se construir 
os estabelecimentos de hospedagem. 

Tognato 
Trazendo diversas novidades para a 

Equipotel 2016, a Tognato lançou a linha 
Cobreleitos, com diversos modelos e 
tecidos. Além disso, a empresa conta com 
duas novas linhas de enxoval para camas 
diferenciadas, voltadas para pousadas de 
charme, hotéis boutique e hotéis 5 e 6 estre-
las, suítes VIP e de núpcias, entre outras.

Entre as novidades voltadas para a 
cama estão o tapete para abertura de 
cama (turn down) com emborrachamento 
na parte de baixo, evitando escorregões 
nos pisos laminados - cada vez mais 
comuns nos hotéis -, e dois novos mo-
delos de saias: com tecido mais pesado 
em piquet liso e com matelassados.
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Tomberlin 
A empresa de mobiliário corporativo 

Tomberlin participa da Equipotel pela 23ª vez 
e está no mercado há 30 anos. Nesta edição 
da feira, a empresa lança novos modelos 
de cadeiras voltadas para salas de conven-
ções e outros segmentos corporativos.

São quatro modelos de cadeiras: Tetra, 
Granada – com encosto de madeira e pés 
de aço carbono -, Turmalina – toda es-
tofada e com design de linhas retas -, e 
Vitória – em alumínio ou metal. Todas são 
empilháveis, estão disponíveis em diver-
sas cores e podem ser personalizadas. 

Topema 
Entre os lançamentos, a empresa des-

tacou o Reciclador de lixo orgânico – com 
ele, o cliente joga os resíduos na máquina, 
efetua a programação e depois de cerca de 
nove horas, o equipamento transforma os 
resíduos em adubo sem cheiro. Já o Top 
Box é uma gaveta refrigerada e horizontal, 
que mantém a temperatura fria, sem per-
da de energia ao abrir e fechar a mesma.

Outra novidade é o Forno com a tecno-
logia Easy Cook. Trata-se de uma central 
de cocção inteligente, com módulos de 
cozimento, incluindo grupos de alimen-
tos, o que permite a preparação de vários 
alimentos diferentes, ao mesmo tempo. Já 
o Robô Frozen Innovations é um tipo de 
quiosque para fazer sorvetes. Com 1,02 m2 
ele é composto por um braço robótico, seis 
dispensadores de coberturas sólidas, por-
ta copos, tela touch screen para interação 
do cliente com o robô e monitor de fundo 
para transmitir animação – uma imagem 
fixa ou vídeo da loja do cliente - enquanto o 
robô prepara o sorvete. A máquina prepara 
sorvete, iogurte, frozen, açaí e whey protein.

Trussardi 
Especializada no segmento de enxovais 

de luxo, a Trussardi apresentou algumas 
novidades na Equipotel 2016. Com novos 
bordados no padrão da hotelaria, a empresa 
trouxe também bordados para cama (núpcias) 
e texturas que contam com todo um estudo 
realizado por um designer, que pode ser en-
contrado em mantas, almofadas, entre outros.

Além disso, a Trussardi aumenta o seu 
portfólio com acessórios dos mais variados, 
como a pezeira de cama, por exemplo.

TOTVS
Há aproximadamente um ano, a Bematech 

/ CMNet foi adquirida pela TOTVS e ago-
ra apresenta a nova fusão na 54ª edição da 
Equipotel. A empresa também pretende fechar 
novos negócios durante o evento e, para isso, 
as equipes do comercial e de relacionamento 
com o cliente estão presentes na feira. Entre os 
lançamentos há o novo back Office chamado 
Protheus, que funciona de forma integrada 
aos softwares já oferecidos pela empresa – 
todo o sistema administrativo e financeiro.  

Uma plataforma de e-learning é outra 
aposta da empresa. São cursos à distância 
que proporcionam capacitação sobre como 
usar os softwares. O produto facilita a vida 
do hoteleiro e dos funcionários, já que a nova 
mão de obra se certifica por meio do software. 

A empresa também oferece pro-
dutos de mobile, incluindo governan-
ça online, controle de pensão por ta-
blet e GAP – Guest Access Point. 

VAG
Entre os destaques da empre-

sa na Equipotel 2016 estão as capas 
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decorativas para box de cama. 
O black out PVC para as janelas tam-

bém foi pensado com o intuito de oferecer 
maior comodidade, beleza e privacidade 
aos hóspedes. Mas, seu grande destaque 
foi a colcha Jacquard. Mais pesada e nobre, 
ela se adapta à temperatura do corpo. 

Vescom 
A empresa especializada em tecidos para 

cortinas, estofados e revestimento para pa-
redes levou para a feira seu novo produto, o 
Blackout, que é uma cortina com resistência 
a fogo e de fácil limpeza. Para o mercado de 
luxo, a empresa também apresentou um novo 
revestimento em polietileno. A empresa tem um 
grande leque de revestimentos para paredes, 
móveis e cortinas para todos os tipos de hotéis.

Vigor
Consolidada no mercado varejista, a Vigor 

apostou na Equipotel para fazer o mesmo 
no mercado profissional de gastronomia. O 
Iogurte Vigor Grego Gourmet é o primeiro 
disponível para a cozinha profissional e pode 
substituir a maionese ou o creme de leite, 
aumentando o teor de proteína e reduzindo o 
teor de gordura nas mais diversas preparações. 

O produto promete zero açúcar, 8% de 
proteína e 2% de gorduras na composição; 
Versatilidade na preparação de alimentos 
salgados ou doces; - Mais leveza e sau-
dabilidade nas receitas; Valor agregado 
para revenda e embalagem prática e de 
fácil armazenamento. Os produtos foram 
expostos e servidos no Hotel Modelo.

Zoox 
Em sua quinta participação na Equipotel, 

a Zoox, atuante em gerenciamento da 
internet sem fio para o segmento, lançou 
um aplicativo que permite exibir conteúdo 
do celular na televisão dos hotéis. A novi-
dade, o GuestControl com a função Screen 
Mirroring, utiliza a tecnologia do Chrome 
Cast para a transmissão. Os hóspedes só 
precisarão se conectar no wi-fi e assistir 
os filmes pela televisão, sem que o hotel 
faça investimento em sua infraestrutura. 

Atualmente, a Zoox possui 94,7% taxa 
de fidelização de clientes e, dentre eles estão 
grandes redes, como Sheraton, AccorHotels, 
Atlantica, Windsor Hoteis. Com a conexão 
de 300 hotéis e 56 mil unidades habitacionais, 
desde 2015, a startup passou por um pro-
cesso de internacionalização registrando um 
crescimento de 64% e 10 mil pontos de acesso. 

Realgem’s 
Pensando na exigência cada vez maior 

dos hóspedes por requinte, a Realgem’s 
fez uma parceria com a estilista Isabela 
Capeto, que incorporou seu estilo e iden-
tidade em uma nova linha de produtos. 
A estilista fez parte de todo o processo 
de criação dos amenities, escolheu desde 
as embalagens às fragrâncias. São duas 
linhas, uma infantil e outra adulta. 

Os produtos são exclusivos e pensados 
para tornar a estadia do hóspede ainda 
mais agradável, criando um diferencial que 
surpreende e fideliza os visitantes dos hotéis.

Outro destaque da Realgem’s na 
Equipotel 2016 é a linha Turma da Mônica, 
uma parceria feita para oferecer alegria 
e diversão aos pequenos hóspedes. 
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Fachada do hotel 
Ca’d’Oro, um ícone 
que renasce na Rua 
Augusta

Fotos: Divulgação Padrão Argil
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A implantação do hotel Ca’d’Oro acaba de ser 
entregue, assim como sete outros empreendimen-

tos neste ano e já há projeção de entrega de 10 
novos hotéis de diferentes bandeiras em 2017 

completa 15 anos de atividades 

em grande estilo

A Padrão Argil, uma das mais 
atuantes empresas do setor 
de implantação hoteleira no 

Brasil, está completando 15 anos de ati-
vidades e tem bons motivos para come-
morar. Acaba de entregar a implantação 
do hotel Ca’d’Oro, ícone de hospedagem 
de alta qualidade da cidade de São Paulo 
nos anos 1950 e que retorna com todo seu 
glamour. Localizado na região central de 
São Paulo, na Rua Augusta, a imponente 
e moderna edificação de 27 andares conta 
com 147 unidades habitacionais, seis salas 
de eventos, piscina, fitness center, sauna, 
biblioteca e restaurante. A Schipper & 
Thompson foi a fornecedora dos talheres 
utilizados no restaurante da marca alemã 
WMF e as porcelanas com a logomarca 
do hotel. Os utensílios operacionais de 
produção na cozinha e confeitaria são um 
misto de produtos nacionais e importados 
de alta performance. O jogo americano 
em material sintético leva a marca da 
empresa MTF. Já a Frank Mili forneceu 
os carpetes para os apartamentos, áreas 
comuns e os corredores do empreendi-
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mento que teve o projeto de comunica-
ção visual executado pela Visual Geac.

A Brookfield Incorporações desenvol-
veu um novo projeto para o empreendi-
mento que vem ganhando força no Brasil, 
que é o conceito Mixed Use, composto 
por apartamentos residenciais e escritó-
rios. O objetivo é facilitar o dia a dia das 
pessoas unificando o local de trabalho à 
moradia. Isto exigiu uma grande exper-
tise na implantação com o objetivo de 
oferecer as melhores soluções ao cliente. 
A Padrão Argil atendeu a todos os requi-
sitos e finalizou o projeto em um ano e 
meio, dentro do cronograma estipulado. 

Um hotel implantado 
por mês

Além do hotel Ca’d’Oro, a Padrão 
Argil já entregou sete empreendimen-
tos neste ano, sendo: Led Águas Claras 
Brasília com 186 UHs, Quality Hotel 

Goiânia com 169 UHs, Comfort Inn 
Grande Rio Dutra com 240 UHs, Comfort 
Hotel Santos com 161 UHs, Intercity BH 
Expominas com 286 UHs, Promenade 
Itaguaí com 272 UHs, Enterprise Itaboraí 
com 222 UHs. Ainda neste ano há entre-
gas previstas para Hilton Santo André 
com 150 UHs, Go Inn Santo André com 
204 UHs e para ano que vem projeto de 
entrega de 10 hotéis de diferentes bandei-
ras hoteleiras. Isso equivale praticamente 
a entrega de um hotel por mês. “Embora 
muitos setores estejam sofrendo com 
a falta de investimento e estagnação, 
mantemos nossa rotina de trabalho de 
gerenciamento de obras e implantação 
de hotéis em todo do Brasil, graças aos 
princípios que norteiam a qualidade de 
nossos serviços, como ética, seriedade e 
compromisso com nossos clientes. Desde 
que a categoria implantação hoteleira 
começou a ser avaliada no mercado, atra-

O alto padrão de 
qualidade na implanta-
ção está presente em 
todos os ambientes do 
hotel Ca’d’Oro
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Brasil é um orgulho para quem trabalha 
com honestidade. Nosso compromisso é 
com a dignidade e com o prazer de servir 
bem nossos clientes”, afirma Santos. 

História de sucesso
A história da Padrão Argil teve início 

em 2001, quando a Lúcio Engenharia, 
responsável pela construção do empre-
endimento Live & Lodge no bairro do 
Ibirapuera, em São Paulo, contratou a 
empresa para montagem de todos os 
equipamentos hoteleiros, decoração dos 
apartamentos e áreas comuns. Desde 
então, a Padrão Argil foi responsá-
vel pelo gerenciamento em compras e 
aplicação de mobiliários, equipamen-
tos para cozinha, restaurantes, eletro-
domésticos e decoração em geral. 

Em 15 anos de história, a Padrão 
Argil já entregou 125 empreendimentos 
hoteleiros de diversas bandeiras e pa-
drões – totalizando 19 mil apartamentos. 
Segundo Santos, entre os segredos do 
sucesso está o empenho em firmar sólidas 
parcerias com fornecedores capazes de 
executar todos os itens propostos pelo 
cliente, respeitando as exigências das 
operadoras e superando as expectativas 
dos investidores. Outro ponto a favor é 
o trabalho com transparência e ética. 

Com soluções completas e gerencia-
mento de recursos com responsabilidade, 
os serviços prestados pela Padrão Argil 
inclui: projetos de interiores, telefonia, 
CFTV, paisagismo, luminotécnico, co-
municação visual, cozinha industrial, 
ar condicionado, alimentos e bebidas, 
hardware e software e todos os demais 
projetos complementares necessários 
a uma operação hoteleira plena. Entre 
os diferenciais da implantadora estão 
projetos de acessibilidade que atendem 
às necessidades do público com mobili-
dade reduzida, soluções para deficien-
tes auditivos e visuais, como alarmes 
de incêndio e aparelhos de telefone com 
sinalização luminosa e vibratória, con-
versão de texto em áudio para que haja 
interação com o hóspede com deficiên-
cia auditiva e implantação de comuni-
cação em Braile, com todas as placas em 
numeração em alto relevo. “Somos uma 
empresa diferenciada porque não res-

vés do Troféu Fornecedor Destaque da 
Hotelaria, nossa empresa já conquistou 
por três vezes esta importante home-
nagem nos anos de 2011, 2012 e 2015. 
Ou seja, os hoteleiros de várias partes 
do Brasil já nos elegeram tricampeões”, 
destaca o Sócio diretor, Francisco Santos. 

Ele atribui o sucesso da Padrão Argil a 
uma equipe altamente capacitada, que in-
clui departamento de compras treinado e 
profissionais de engenharia, arquitetura, 
construção e logística com conhecimento 
amplo no setor. “Somado a isto, está uma 
equipe financeira e organizacional bem 
estruturada, acostumada a vencer desa-
fios. Com isto, nos adaptamos ao atual 
momento econômico que vive o País e 
passamos a oferecer soluções mais econô-
micas e viáveis para cada fase do proces-
so de implantação. Levamos em conside-
ração o respeito do nível de excelência de 
nossos empreendimentos e a qualidade 
no acabamento dentro do prazo previsto. 
Com isso, viabilizamos projetos que su-
peram a expectativa e cria oportunidades 
em um setor que cada vez mais necessita 
de seriedade e responsabilidade. Estar en-
tre as implantadoras que mais crescem no 

Francisco Santos: 
“Realizamos um 
trabalho com  
muita ética e 
transparência”
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Confira a seguir os comentários de 
alguns profissionais do mercado 

a respeito da Padrão Argil

“A Padrão Argil sempre se mostrou 
muito prática, profissional desde o pri-
meiro contato que tivemos e foi muito fá-
cil trabalhar na implantação do Ca’d’Oro 

Apartamento do Prome-
nade Itaguai (RJ), um dos 

empreendimentos que 
a Padrão Argil também 

implantou neste ano

tringimos nossa atuação à implantação 
hoteleira. Nosso trabalho é mais abran-
gente, pois somos eficientes quando se 
trata de incorporação imobiliária. Temos 
total comprometimento com a qualida-
de, com prazos entre clientes e fornece-
dores, com o meio ambiente e projetos 
de sustentabilidade”, destaca Santos.
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ao lado deles. Toda obra existe inúmeros 
imprevistos, principalmente em sua 
fase final, fatos que requerem atenção 
especial, agilidade e adaptações de 
última hora. A equipe da Argil sempre 
demonstrou muita atenção, boa vonta-
de e, principalmente, competência para 
solucionar de forma a otimizar sempre 
o resultado. Não são apenas contra-
tados e sim parceiros do Ca’d’Oro!

Fabrizio Guzzoni, Gerente geral 
do Hotel Ca’d’Oro

“Na reforma do hotel Mercure 
Manaus, tivemos várias reuniões com 
o conselho de investidores do hotel, 
síndico e a AccorHotels. Chegamos 
nos valores que atendessem a previ-
são financeira e principalmente que 
atendessem o padrão de qualidade 
na decoração. Destaco que a Padrão 

Argil não mediu esforços para con-
cluir as reformas e acabou por finan-
ciar com recursos próprios parte da 
obra, uma vez que a ocupação do 
hotel caiu drasticamente devido ao 
número de apartamentos terem sido 
reduzidos por indisponibilidade por 
conta das obras. Isso fez com que 
o planejamento financeiro previsto 
ficasse prejudicado, mas a Padrão 
Argil não parou os trabalhos e con-
cluiu ate o último apartamento ficar 
pronto e entregar para a rigorosa 
equipe de recebimento de obra da 
AccorHotels. Ela se mostrava impla-
cável nos recebimentos e tínhamos de 
ser perfeitos e as compras foram todas 
efetuadas em fornecedores homolo-
gados pela Accor, e assim o fizemos. 
O Mercure Manaus com certeza é um 
dos melhores hotéis da cidade hoje 
devido a esse retrofit e a Padrão Argil 
tem muito mérito nessa posição“.
Jorge Roldão é Diretor da 
Cristal Engenharia.

“A Padrão Argil é nossa fornecedo-
ra há muito tempo e a grande maioria 
dos hotéis da Atlantica foi implantada 
pela equipe capitaneada por Francisco 
Santos e Marcos Rossi. Envolvidos 
desde o início de cada projeto, quali-
dade dos produtos entregues é exce-
lente. No atendimento impecável sem-
pre prevaleceu o espírito de parceria e 
principalmente foram suficientemente 
flexíveis para que todos os nossos 
projetos chegassem a um ótimo fim”. 

Rafael Guaspari - Atlantica Hotels
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“Confiabilidade, foco, qualidade da 
equipe e prazo, aliados às características de 
boa logística, dão a tranquilidade necessá-
ria para escolher a Argil em implantação 
hoteleira. O resultado, como esperado, é 
um produto fielmente entregue confor-
me projeto, fundamental para uma boa 
operação e consequente rentabilidade”.

Ronaldo Albertino - Diretor de Desenvolvi-
mento da Bourbon Hotéis & Resorts

“Como Presidente do Conselho 
de Administração do hotel Mercure 
Recife Navegantes, administrado pela 
AccorHotels, na praia de Boa Viagem, 
a época da sua renovação, posso afir-
mar o excelente trabalho realizado pela 
Padrão Argil, executando o seu retrofit, 
cujo desempenho traduziu as exigências 
Nacionais e Internacionais, elevando a 
categoria do empreendimento. A Argil 
executou também, a implantação do resort 
de Porto de Galinhas, administrado pela 
Atlântica e dos Beach Classes International, 

da Transamérica e o Executive da Nobile, 
com excelente qualidade e pontualidade. 
Eu como Gestor de Investimentos destes 
empreendimentos, dou meu testemunho”.
Leonides Alves da Silva Filho

“A Padrão Argil tem sido uma im-
portante parceira da Intercity Hotéis. 
Alguns de nossos hotéis mais importan-
tes tiveram o trabalho da empresa em 
diversas de suas fases de seu desenvol-
vimento, sempre conduzidos muito bem 
e com excelentes resultados. A etapa dos 
projetos hoteleiros e sua execução du-
rante a equipagem são determinantes no 
sucesso de um hotel e nas futuras neces-
sidades de reinvestimento e manuten-
ção. Com a dedicação e o conhecimento 
aportados pela Padrão Argil aos projetos 
dos hotéis e com a nossa contribuição da 
equipe Intercity, tem-se um time expe-
riente a serviço do investidor hoteleiro”.

Sérgio Bueno, Diretor de desen-
volvimento da Intercity Hotéis.

“Conheço o ótimo trabalho da 
Padrão Argil desde o início de suas 
atividades. Vários dos empreen-
dimentos planejados por nós em 
todo o País receberam os serviços, 
equipamentos e instalações desta 
empresa comandada de forma ex-
traordinária pelo Francisco Santos e 
Marcos Rossi. Eles tiveram a percep-
ção exata da oportunidade de mer-
cado, em meio a centenas de hotéis 
e condo-hotéis surgidos no ciclo de 
expansão no início dos anos 2.000”.
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Caio Calfat – Diretor da Caio 
Calfat Real Estate Consulting 

“A Padrão Argil atestou sua capacidade 
nos empreendimentos Brisas do Lago e 
LED Águas Claras, desenvolvidos pela OR 

no Distrito Federal, com responsabilidade, 
pontualidade e qualidade. Tais atributos re-
sultam de uma equipe técnica qualificada, 
comprometida com o sucesso dos projetos 
e com a satisfação dos futuros usuários”.
José Roberto Teixeira Soares 
– Incorporações da Odebrecht 
Realizações Imobiliárias

“A implantação de um hotel requer 
inúmeros processos técnicos de desen-
volvimento e montagem. Encontramos 
na Padrão Argil um grande parceiro 
que nos oferece uma solução eficiente e 
com baixo custo. A qualidade do rela-
cionamento profissional é um ponto 
forte em todas as tratativas. Ressaltamos 
ainda o rigoroso cumprimento dos 
prazos de entrega contratados”.

Emir Penna é Diretor operacional 
da rede de hotéis Promenade   
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Grand Mercure Recife 
Atlante Plaza (PE)
investe em reforma de instalações

O Grand Mercure Recife Atlante Plaza 
apresentou 17 apartamentos completamente 
renovados, com banheiros em porcelanato, 
novos closets, ar condicionado e novas TVs. 
O empreendimento recebeu investimento 
de R$ 600 mil no 9º andar e prevê a reforma 
de outros andares a partir de outubro.

Segundo Carlos Dias, Gerente Geral do 
hotel, requinte e conforto são a definição do 
empreendimento. “Prezamos pela excelên-
cia no atendimento e buscamos aperfeiçoar 
nossos serviços constantemente para que 
nossos clientes possam desfrutar de todo re-
quinte, conforto e hospitalidade que os hotéis 
da rede Grand Mercure oferecem”, disse.

O Grand Mercure Recife Atlante Plaza 
dispõe de 241 apartamentos com serviços es-
peciais como voice mail, TV a cabo, frigobar, 
cofres individuais e internet wi-fi gratuita.

Pousada Brisas 
do Espelho (BA) 
anuncia 12 novas suítes

A pousada Brisas do Espelho, lo-
calizada entre Trancoso e o vilarejo de 
Caraíva no sul da Bahia, anunciou 12 
novas suítes para o empreendimento. 
Agora, a pousada conta com um total 
de 20 apartamentos. Sua infraestrutura 
possui uma sala de estar, restaurante, 
sushi-bar, piscina com pergolado, área 
de spa e ainda o lounge bar, onde são 
servidos almoços e drinques variados.

As suítes medem de 30 a 60 m² 
e são divididas em 12 suítes con-
temporâneas, localizadas na casa 
principal; 7 suítes originais da pou-
sada de estilo mais rústico, e a suíte 
maior de 60m², composta por um 
quarto e uma sala de estar. Todas as 
acomodações possuem camas king 
size e são equipadas com ar-con-
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Ao todo foram 
reformados 17 
apartamentos com 
um aporte de R$ 
600 mil
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dicionado, telas LCD e CD players, 
internet, canal a cabo e frigobar.

A pousada abrange uma área 
total de 410m², e os hóspedes podem 
usufruir da estrutura do condomí-
nio, que contém campos de golfe e 
de polo, parquinho e área de recre-
ação para as crianças. Também são 
oferecidos serviços de empréstimo 

de bicicletas, caiaques e stand up 
paddle. Além disso, também é possí-
vel programar uma visita aos índios 
pataxós. Há cerca de 30 aldeias no 
Sul da Bahia, e uma próxima à pou-
sada, a Aldeia Imbiriba, localizada 
entre a Praia do Espelho e Trancoso. 
Para quem prefere sair a galope, há 
cavalos para passeios na praia.

As suítes contem-
porâneas possuem 

varandas com 
vista para o jardim 

tropical e para a 
piscina 
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Nomaa Hotel (PR) 
realiza reforma e anuncia nova 
categoria de quarto

O Nomaa Hotel, localizado em 
Curitiba (PR), fez sua primeira reforma 
e expandiu a estrutura de uma de suas 
suítes, que passou a contar com uma sala 
de reunião. Denominada de Meet, a suíte 
fica no quinto andar e sua sala de reu-
nião é composta por uma mesa e quatro 
cadeiras. Ela possui acesso independente 
da entrada do quarto, o que propor-
ciona maior privacidade ao hóspede. 

Com a reforma, o hotel chega a cinco 
categorias de quartos que vão de 25m² 
a 91m²: Max, Vitra, Magnum, Ático e 
agora o Meet, contabilizando um to-
tal de 42 dormitórios. O hotel também 
possui um espaço de co-working 24h, 
sala de reunião com capacidade para 30 
pessoas, restaurante, academia e Spa.

Apartamentos do 
Promenade Veredas (MG) 
recebem obras de Jorge dos Anjos

O Promenade Veredas, adminis-
trado pela rede Promenade Hotéis 
& Aparts, anunciou que todas as 
suas 160 acomodações receberam 
obras do artista mineiro Jorge dos 
Anjos. Os quadros apostam em cores 
sólidas e formas geométricas que 
mesclam leveza e modernidade.

Os apartamentos estão equipados 
com ar condicionado, TV, telefone, 
internet wi-fi, cofre digital, minibar 
e secador de cabelo. Os hóspedes 
podem escolher entre uma cama de 
casal ou duas de solteiro. As Suítes 
Premium possuem 69 m² e contam 
com sala de estar e hidromassagem.

Hotel Fazenda São João 
(SP) investe em modernização

O empreendimento localizado na 
cidade de São Pedro (SP) acaba de 
concluir um investimento na moder-
nização de sua infraestrutura. Foi 
criado o Churrascódromo, um espaço 
na área externa com a finalidade de 
servir aos hóspedes carnes nobres 
e de aves, preparadas de diversas 
formas para agradar aos paladares 
mais exigentes. Dentro do espaço são 
assadas e servidas na hora, diversos 
tipos de carnes com o sabor especial 
da fazenda. O local é integrado à 
Churrascaria e tem a finalidade de 
oferecer eventos gastronômicos que 
incluem costela no fogo de chão, boi 
no rolete, porco turbinado, porco no 

Hotel está 
localizado em 
Sete Lagoas, polo 
industrial mineiro

Sala de reunião na 
suíte Meet conta com 

uma mesa redonda 
e quatro cadeiras

No churrascódromo, são assadas e servi-
das na hora diversos tipos de carnes com 

o sabor especial da fazenda
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rolete, carneiro no buraco, frangada 
e galeteria à São João, entre outros. 

Outro investimento concluído 
foi o parque aquático que foi re-
novado. Todo o piso das piscinas 
e o deck ganharam um novo es-
tilo, e a novidade é a construção 
de uma cascata em uma das pis-
cinas que proporciona aos hóspe-
des mais beleza e relaxamento.

 

Hotel Laghetto Allegro 
Pedras Altas (RS)
investe em área de lazer

O empreendimento situado em 
Gramado (RS), acaba de inaugurar a 
sua ampla área de lazer, concluindo 
a entrega de toda a sua estrutura 
para os hóspedes. O espaço con-
templa piscinas adulto e infantil 
cobertas e aquecidas, saunas seca e 
úmida, completo fitness center, sala 
de jogos e sala de massagem. Cada 
detalhe foi projetado pelo arquiteto 
Cláudio Catra, que já trabalha com 
a rede em outros empreendimentos, 
para que os hóspedes tenham à sua 
disposição diversificadas opções 
de entretenimento e para práti-
ca de hábitos saudáveis. Agora, 
toda a família pode se divertir 
com tranquilidade mesmo sem sair 
do hotel, localizado no centro de 
Gramado. Apenas a área das pis-
cinas tem 190 m², com uso privile-
giado para qualquer época do ano.

No churrascódromo, são assadas e servi-
das na hora diversos tipos de carnes com 

o sabor especial da fazenda

A piscina coberta é uma das novas 
atrações do hotel
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Restaurante Matisse do 
Royal Palm Residence (SP)
lança menu harmonizado 

O restaurante Matisse, localizado no Royal 
Palm Residence, em Campinas (SP) lançou 
entre os dias 5 a 17 de setembro, seu primeiro 
menu da série “Harmonização Matisse”. O 
cardápio especial elaborado pelo Chef Antonio 
Batista apresentou ingredientes selecionados 
combinados com rótulos exclusivos de cervejas.

Para o menu “Cerveja e Gastronomia”, 
o chef desenvolveu dois pratos principais: o 
Tranche de Salmão Confitado na manteiga 
cítrica com arroz preto, e o Escalope de Filé 
Mignon ao Jús Roti com aroma de marsala 
e Risoto de açafrão. Para a primeira opção, 
a sugestão de harmonização foi a Leffe 
Bonde, uma cerveja frutada. Para o Escalope 

de Filé Mignon, a combinação ficou por 
conta da Leffe Radieuse, que mescla notas 
frutadas e cítricas de média intensidade.

Sofitel Guarujá Jequitimar 
realiza Festival Gastronômico

O resort Sofitel Guarujá Jequitimar (SP) 
recebeu nos dias 09 e 10 de setembro o tradi-
cional Festival Gastronômico no restaurante 
francês Les Épices. O jantar elaborado a 
quatro mãos contou com o aclamado Chef 
Mourad Haddouche. Com seu restaurante 
Loiseau des Vignes, na França, Haddouche 
possui uma de três estrelas do Guia Michelin, 
reconhecimento máximo na área gastronô-
mica. Ele atuou ao lado de Patrick Ferris, 
Chef do Sofitel Guarujá Jequitimar. 

O menu teve inspiração francesa e 
trouxe opções de entrada como Carpaccio 
de atum marinado no vinagre de Lichia e 
cúrcuma, pratos principais como Robalo 
em escamas de abobrinha, tortilha cro-
cante de pequenos legumes, mousseline 
de baroa defumada da terra, Tournedor 
de filé mignon, molho cremoso de foie 
gras, cebola confitada no vinho tinto. 
Para a sobremesa, o escolhido foi o Crepe 
de frutas vermelhas à Bernard Loiseau.

No sábado, dia 10 de setem-
bro, o Chef Haddouche realizou 
um workshop para os clientes.

60

Tranche de Salmão 
confi tado na 

manteiga cítrica 
com arroz preto 
é um dos pratos 

apresentados no 
menu harmonização

Chefs Mourad 
Haddouche (esq.) 
e Patrick Ferry (dir.) 
comandaram o 
festival com inspi-
ração na gastrono-
mia francesa
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Hotel Villa Rossa (SP) 
sedia 14ª edição do Concurso 
Mundial de Bruxelas

O hotel Villa Rossa, localizado em 
São Roque (SP), recebeu nos dias 10 e 13 
de setembro, a 14ª edição do Concurso 
Mundial de Bruxelas. A competição é a 
versão brasileira do evento do Concours 
Mondial de Bruxelles, que tem como 
objetivo avaliar anualmente a produ-
ção nacional de vinhos e destilados, 
além de promover o setor no País.

Eduardo Santana, Gerente de 
Operações do hotel, comenta que o 
evento trouxe mais reconhecimento para 
a região sorocabana. “Temos um grande 
prazer em receber o Concurso Mundial de 
Bruxelas, que, com sua forte representa-
ção mundial, ainda promove um desta-
que especial a toda a região sorocabana 
e especialmente à cidade de São Roque, 
que passa por uma fase de revitalização 

Competição é a 
versão brasileira do 

evento do 
Concours Mondial 

de Bruxelles

de sua indústria vitivinícola”, ressaltou.
Para este ano, foram inscritas 402 

amostras de bebidas entre vinhos e 
destilados. As chances de medalha 
foram idênticas tanto para o pequeno 
produtor artesanal familiar como para 
uma grande indústria exportadora, já 
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que as degustações dos vinhos foram 
às cegas. O júri foi composto 15 es-
pecialistas, enófilos, enólogos e som-
meliers estrangeiros e brasileiros.

Apenas 30% das amostras inscritas re-
ceberam as medalhas Grande Ouro, Ouro 
e Prata, hierarquia definida pela média 
das notas alcançadas na prova às cegas. 
Naturalmente, as degustações seguiram 
um rigoroso e bem definido padrão 
técnico, com o preenchimento de uma 
ficha de avaliação padronizada e, entre 
outras peculiaridades, era rigorosamente 
proibido ingerir a bebida que se provava.

Delphin Hotel participa do 7º 
Festival Gastronômico do Guarujá

Até o próximo dia 16 de outubro, 
o Guarujá realiza o seu 7º Festival 
Gastronômico. Para essa edição, es-
tão inscritos 34 restaurantes com 
pratos ou menus a preços promocio-
nais. Entre eles o Dona Eva, restau-
rante do Delphin Hotel, localizado 
no Jardim Tejereba, Guarujá (SP).

Para a ocasião, o prato que repre-
sentará o restaurante do hotel será o 

Filé de Tainha 
grelhada será o 
prato represen-
tante do hotel no 
festival

Filé de Tainha grelhada ao vinagrete, 
acompanhado de arroz com brócolis 
frescos, batatas fritas crocantes e banana 
grelhada. Todos os restaurantes parti-
cipantes do festival doarão R$ 1,00 de 
cada combinação do Festival consumi-
da. O valor arrecadado será revertido 
ao CRPI - Centro de Recuperação de 
Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá.

Hotel Sheraton Barra 
(RJ) e L’Hotel 
PortoBay São Paulo 
participam do Restaurant Week

O Restaurante Terral do hotel 
Sheraton Barra (RJ) e o Trebbiano do 
L’Hotel PortoBay São Paulo partici-
param da nova edição do Restaurant Week.

O Rio Restaurant Week acontece entre 
os dias 19 de setembro e 9 de outubro. 
Para a ocasião, o Chef executivo do 
restaurante Terral, José Ribeiro, preparou 
um menu sofisticado passeando pelas 
diversas experiências adquiridas ao longo 
da sua carreira. O cardápio consiste em 
entrada, prato principal e sobremesa por 
um preço fixo para o almoço e jantar.
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Para o almoço, o cliente pode es-
colher entre duas entradas, o Crè me 
de Legumes ao Curry ou Mozzarella 
frita com salada de Rúcula ao Pesto. 
No prato principal, as opções ficam 
com o Brochete de ave ao Barbecue 
com Arroz Sete Grãos e Batata Noisete, 
ou uma Paella Vegetariana tempe-
rada com Azeite Borges Marcante. 
Já para sobremesa: salada de frutas 
Asiática ou Flan de Dulce de Leche.

No jantar, os clientes optam 
pelo Carpaccio de Pastrami com 
Cornichons e Dressing de Mostarda 
ou Salada Caesar de Camarõ es Mé dios 
como entrada. Entre as opções do 
prato principal, o Lombo de Cordeiro 
e Linguiç a Salteados com Alecrim e 
Tomilho sobre polenta frita e demi 
glace ou Risoto de Frutos do Mar e 
Aç afrã o Iraniano. Para sobremesa, 
cheesecake de Kiwi ou Carpá ccio 
de Abacaxi com Raspas de Limã o 

Brochete de ave 
ao Barbecue com 
Arroz Sete Grãos e 
Batata Noisete

Siciliano e Sorvete de Baunilha.
Já a edição de São Paulo acontece nos 

dias 26 de setembro a 16 de outubro, 
e o Chef Luiz Pinheiro, do restaurante 
Trebbiano, preparou pratos especiais para 
o menu de jantar. Com o tema “Cozinha 
da Sedução”, o Chef toma como refe-
rência pratos que ressaltam a aparência, 
o sabor e o aroma dos ingredientes. 

Para a entrada, o menu traz um 
Quiche Primavera com Mésclun de 
Folhas ao Vinagrete de Maracujá ou 
Salada de Brie em Crosta de Castanha de 
Caju com Hortaliças e Lâminas de Parma. 
Em seguida, Medalhão de Filé Mignon 
ao Molho de Estragão com Legumes a 
La Creme ou Gnocchi de Batata Doce 
ao Molho de Espinafre e Nozes. 
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RCI entrega placa de afi liação 
ao Grandes Lagos Thermas

A RCI – Resort Condominiums 
International, empresa mundial em 
intercâmbio de férias, entrega mais 
uma placa de afiliação, desta vez ao 
Grandes Lagos Thermas Chalés, estru-
tura de chalés pertencente ao Grandes 
Lagos Thermas, complexo de lazer 
localizado na região de Santa Fé do 
Sul, na cidade de Santa Clara D’Oeste, 
exatamente no marco zero, onde ocorre 
o encontro das águas dos rios Grande 
e Paranaíba, formando o Rio Paraná. 

Os chalés ficam ao lado do parque 
aquático do Grandes Lagos Thermas, que 
conta com uma estrutura completa de 
lazer, como tobogãs, piscina de ondas, 
área para esportes radicais e camping. 
No entanto, a área de chalés irá dispor 
de estrutura própria e personalizada de 
lazer, com opções de entretenimento para 
os amantes da natureza e da prática de 
pesca amadora, bastante valorizada na 
região, devido à diversidade dos rios. 

Com 72 chalés de 41 m² de área pri-
vativa, em um terreno totalmente arbo-
rizado de 27.044 m², a previsão é que a 
primeira etapa seja entregue aos proprie-
tários no fim desse ano. Todos os chalés 
devem estar prontos em julho de 2018. 

O Grandes Lagos Thermas consoli-
dou parceria com o Grupo RMEX, que 
tem vasta experiência no modelo de 
negócios de frações e cotas imobiliárias 
no Estado de Goiás. Em setembro, foi 
inaugurada, juntamente com o grupo, 
a sala de vendas do Grandes Lagos 
Chalés, em Santa Clara D’Oeste. A RCI 
tem parceria com o Grupo RMEX tam-
bém nos empreendimentos Toulon Park 
Residence Resort e Golden Dolphin, 
ambos em Caldas Novas, Goiás.

 
Grand Mercure 
inicia atividades em Belém (PA)

A rede Grand Mercure iniciou 
suas atividades em Belém do Pará por 
meio da conversão do Hotel Crowne 
Plaza, que passa a ser administrado 
pela AccorHotels. O rebranding da 
marca adota os padrões internacionais 
da rede combinados às características 
regionais do hotel, e traz para a capital 
paraense uma das marcas upscale do 
Grupo, a primeira na região Norte. 

Tony Caldeira, Gerente da unidade, 
recebe com satisfação a chegada da marca 
Grand Mercure. “É um momento muito 
positivo para o turismo da cidade, que 
passa a contar com um hotel de categoria 
Upscale e que favorecerá muito os nossos 
públicos de interesse, de fornecedores, 
clientes e comunidade”, declarou.

O hotel conta com 173 apartamentos, 
área de lazer com piscina externa, acade-
mia, restaurante, bar e salas de reunião 
com capacidade para receber até 600 pes-
soas. Ele também oferece estacionamento 
com serviço de valet e wi-fi gratuito. 

Após 10 anos consecutivos 
de crescimento,  receita de 
hotéis registra queda 

A pesquisa “Hotelaria em Números 
2016” realizada pela JLL Hotels & 
Hospitality não apresentou bons nú-
meros no setor. Mesmo tendo adotado 
programas para redução de custos nos 
últimos dois anos, os hotéis e flats no 
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Da esquerda para 
a direita: Rodrigo 
Martins; Romeu 
Sartor; Ricardo 
Assunção; Adriane, 
Jorge e Maura 
Abukater; Armando 
Ramirez; Joaquim 
Neto Brandão e 
Leonardo Carmo

Novo empreendimento conta com 
um total de 173 apartamentos
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País registraram queda no resultado 
operacional em 2015 na comparação 
com o ano anterior (2014). O impacto 
negativo é resultado do atual cenário 
econômico brasileiro, principalmente do 
encolhimento de quase 4% do PIB, além 
do aumento da oferta hoteleira no País. 
Porém, a longo prazo, o setor hoteleiro 
no Brasil continua atraindo investidores, 
principalmente estrangeiros, que po-
dem se beneficiar da atual conjuntura.

A amostra pesquisada para levan-
tamento incluiu 500 hotéis, resorts e 
flats, que trazem informações e dados 
sobre seu desempenho operacional 
em 2015. Há seis anos, a JLL conta 
com a parceria do FOHB - Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil, que 
incentiva a participação de seus asso-
ciados, garantindo assim a abrangên-
cia e confiabilidade da amostragem.

O estudo mostra que o principal 
índice de performance dos hotéis e 
flats, o RevPAR - receita por aparta-
mento disponível registrou em 2015 
queda de aproximadamente 15% em 
relação ao ano anterior, confirmando 
a previsão de crescimento de até 10 
anos consecutivos publicada na edi-
ção anterior. Os principais mercados 
hoteleiros do País registraram queda 
no RevPAR em 2015: Belo Horizonte 
(39%), Rio de Janeiro (27%), Brasília 
(26%), Porto Alegre (21%), Salvador 
(15%), São Paulo (8%) e Curitiba (2,4%).

A piora do índice combinada com o 
aumento da inflação, que ficou próxi-
ma de 10% no ano passado, impactou 

negativamente as margens de lucro 
dos hotéis: o GOP - Lucro Operacional 
Bruto, que em 2014 foi de 36% sobre a 
Receita Total, caiu para 28,5% em 2015.

O fraco desempenho econômico 
também afetou a taxa média de ocupa-
ção de hotéis e flats, que em 2015 che-
gou a ficar abaixo dos 60%, o que não 
acontecia desde 2006. Mesmo diante 
desse cenário, as diárias médias vinham 
apresentando crescimento até 2014. 
Porém, no ano passado, diante do for-
te declínio das taxas de ocupação, os 
hotéis precisaram adotar políticas de 
preços mais agressivas, o que consequen-
temente derrubou o valor das diárias 
médias, que caiu 7% em relação a 2014.

Na contramão do mercado, os resorts 
vêm apresentando uma tendência de 
melhora, impulsionada principalmen-
te pela desvalorização do real. Com a 
moeda nacional mais fraca em relação 
ao dólar, muitos brasileiros cancelaram 
viagens internacionais e procuraram 
destinos domésticos mais econômicos 
e para o turista estrangeiro, o Brasil 
tornou-se um destino mais barato.

Queda na ocupação
Em 2015, a taxa de ocupação dos 

resorts ficou em 57%, alta de 7 pon-
tos percentuais em relação a 2014 e só 
não houve um crescimento maior por 
conta da diminuição no segmento de 
grupos corporativos. O relatório tam-
bém registrou um crescimento de 4% 
no faturamento médio, que apesar de 
não ter acompanhado o nível de au-
mento das taxas de ocupação, é um 
resultado positivo se comparado com 
a queda de 15% na receita dos hotéis.

Para 2016, a perspectiva da consul-
toria também é de que o desempenho 
dos hotéis apresente nova queda, po-
rém, há algumas movimentações sendo 
observadas. Com as perspectivas de 
estabilização política e de recuperação 
econômica, espera-se a partir do segun-
do semestre uma melhora nas taxas 
de ocupação, o que deve provocar um 
leve aumento nas diárias médias.

De modo geral, a oferta hoteleira 
no País não deve crescer nos próximos 
anos a ponto de impactar as taxas de 

RevPAR teve queda 
de 15% e a taxa mé-
dia de ocupação ficou 
abaixo dos 60%
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ocupação nos principais mercados, com 
exceção do Rio de Janeiro, que de 2014 
até 2017 deverá ter um acréscimo de 
mais de 50% no número de quartos.

A pressão inflacionária também deve 
continuar a impactar negativamente as 
margens dos hotéis esse ano, porém há 
perspectiva de melhora já no segundo 
semestre: “à medida que os investimen-
tos diretos voltem a crescer e a infla-
ção continue apresentando as recentes 
tendências de queda, há possibilidade 
de que as margens possam começar 
a esboçar uma recuperação”, afirmou 
Ricardo Mader, Vice-presidente da JLL.

Ele também aponta que a tendên-
cia mundial de consolidação das redes 
hoteleiras pode tomar mais corpo no 
Brasil ainda este ano, como uma estra-
tégia para enfrentar as recentes amea-
ças ao setor, como as OTAs - Agências 
de Viagens Online e novos negócios 
de hospedagem como o Airbnb.

Vert Hotéis lança sistema de 
reservas online para eventos

A Rede Vert Hotéis lançou um sistema 
de orçamento e reservas online para 
eventos. O procedimento, que tradicio-
nalmente é feito por telefone ou e-mail 
com prazos para retorno, agora pode ser 
realizado de forma online e instantâneo 
através do motor de reservas no site. 
Agora, os profissionais interessados em 
organizar suas palestras e workshops, 
assim como os organizadores de eventos, 
cerimoniais, entre outros, podem reservar 
o espaço para seus eventos escolhendo 
ainda os produtos e serviços que dese-
jam incluir à reserva. O investimento 

total é informado instantaneamente, e o 
pagamento também é feito através das 
informações do cartão de crédito, sem 
a necessidade do cliente ir até o hotel.

Tatiane Barbosa, Gerente Nacional de 
Vendas da rede e responsável pelo lan-
çamento do novo sistema, acredita que a 
rapidez nas reservas aumentará a deman-
da pelas salas de evento. “A tecnologia 
desenvolvida neste projeto proporciona 
agilidade e comodidade na venda de pe-
quenos e médios eventos. A expectativa 
é que a comercialização dos espaços para 
eventos aumente de 10 a 15%”, afirmou.

Para fazer a reserva de uma sala 
ou espaço para eventos em qualquer 
dos hotéis da Rede Vert pelo Brasil 
basta acessar o site do hotel. A ho-
mepage apresenta um box no qual o 
cliente pode realizar buscas nas abas 
“Hotéis” ou “Eventos”. Clicando na aba 
“Eventos”, o solicitante escolhe em qual 
dos hotéis da rede ele será realizado, in-
formando em seguida as datas de check 
in e check out. Após uma breve busca, 
o site oferece todas as salas e demais 
espaços para convenções disponíveis 
para aquela data e hotel, com suas res-
pectivas tarifas. Escolhido o espaço, é 
possível ainda incluir ao pedido equipa-
mentos como tela, projetor multimídia, 
microfones e sonorização, assim como 
optar entre diversos tipos de coffee bre-
ak informando a quantidade de pessoas. 

As especificações contratuais são 
exibidas segundo as normas de cada 
hotel. Em seguida, basta que sejam 
preenchidos os dados do solicitante, 
bem como do cartão utilizado para 
a compra, e confirmar o pedido.

GPJ lança condomínio de 
alto luxo na área do Wish 
Resort em Foz do Iguaçu (PR)

A GJP Participações, do empresário 
Guilherme Paulus, entra agora numa 
nova área de investimentos a partir do 
lançamento da GJP Incorporadora & 
Construtora. E como estreia, deverá cons-
truir um empreendimento de altíssimo 
padrão em Foz do Iguaçu (PR), o Village 
Iguassu Golf Residence, na área do Wish 
Resort Golf & Convention Foz do Iguaçu. 

Novo sistema 
mostra 

disponibilidade, 
preço e extras
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O condomínio será rodeado pelo Iguassu 
Falls Golf Club, o campo oficial de golfe 
do resort, que conta com 18 buracos 
e foi especialmente projetado pelo ar-
quiteto norte-americano Erik Larsen. 

No total, o Village Iguassu Golf 
Residence dispõe de 109 lotes demar-
cados em uma área total de 160 mil 
m², sendo só de bosques naturais mais 
de 8 mil m². Os tamanhos variam en-
tre 800 e 1.800 m² cada terreno, sendo 
que todos fazem parte de um comple-
xo residencial com clube completo de 
lazer: área gourmet, academia, salão 
de festas, salão de jogos, brinquedote-
ca, playground e quadra recreativa. 

Além disso, o condomínio terá por-
taria monitorada com segurança 24 
horas por dia e padrões internacionais 
de qualidade como, por exemplo, toda a 
infraestrutura de cabos e fios de dados 
e energização, que será subterrânea. As 
vias também serão 100% pavimentadas e 
os projetos das casas deverão seguir um 
padrão, sem muros frontais, a exemplo 
dos luxuosos condomínios americanos.  

A previsão de inauguração do Village 
Iguassu Golf Residence é para julho de 
2017. Outros condomínios do mesmo 
porte já estão planejados em outras gran-
des cidades com alto potencial turístico 
e serão lançados em breve: Gramado 
(RS), Aracaju (SE) e Maceió (AL). 

La Torre Resort (BA) 
cria Centro de Inovações Tecnológicas

O La Torre Resort anunciou a for-
mação de um Centro de Inovações 
Tecnológicas voltado ao turismo. Ele 
é composto por profissionais das áre-
as de Tecnologia, Programação, Web 
Design, Comunicação, Marketing e 
tem como objetivo a criação de novas 
tecnologias e soluções que ajudem no 
crescimento do empreendimento.

Luigi Rotunno, Diretor Geral do 
resort, acredita que a tecnologia definirá 
o futuro dos empreendimentos. “Tudo 

Perspectiva 
artística de como 

será o Village 
Iguassu Golf 

Residence
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Equipe é formada 
por profi ssionais 
das áreas de 
Tecnologia e 
Comunicação

fica mais caro e o que vai definir a 
sobrevivência é o desenvolvimento 
tecnológico. A informação é virtual, não 
no panfleto. Alcançar o sucesso nesse 
mundo é para poucos. Nele tem de 
tudo, não é só ter um site”, declarou.

Ainda sobre o mundo digital, 
Rotunno critica o atual modelo de 
turismo online. “Numa negociação 
virtual não há outra chance. O clien-
te tem 10, 15 segundos para decidir. 
Hoje vendemos turismo online, mas 
a rede está poluída. Evidenciar-se 
é complexo, pois o tamanho da tela 
é funil e empecilho, ainda mais nos 
smartphones. Para o fortalecimento de 
uma marca, a reputação online vale 
muito, vale o que as pessoas dizem de 
você. Temos que trabalhar para que as 
pessoas falem da gente, realizar ações 
para que falem de você, fazer com que 
a marca cresça e ganhe notoriedade 
no mundo da tecnologia”, explicou.

Jefferson Pessanha, integrante do 
projeto, sente falta de investimentos na 
área de tecnologia, mas acredita que a 
formação desse novo centro difundirá 
a sua importância nos investimentos 
do setor. “Existe uma carência grande 
na área em termos de investimentos em 
tecnologia. Nossa proposta aqui é fazer 
com que esse conhecimento tecnoló-
gico adquirido por parte da empresa 
possa ser também compartilhado por 
todo o setor do turismo”, afirmou.

Hotel Sheraton 
São Paulo WTC  
cria suíte inspirada no fi lme Star Trek

O Sheraton São Paulo WTC Hotel 
criou uma suíte totalmente decorada de 
acordo com o novo filme da franquia 
Star Trek em cartaz nos cinemas: “Star 
Trek: Sem Fronteiras”. O hotel recriou 
a suíte exatamente para os fãs da série, 
que conta com luzes de LED, cartazes 
da sequência nas paredes e móveis 
com um toque futurista. No banhei-
ro, até o chuveiro ganhou um detalhe 
especial, com LEDs que mudam de cor 
enquanto o hóspede toma banho.

Toda a ambientação da suí-
te foi pensada em parceria com a 
Paramount Pictures, estúdio de ci-
nema responsável pelo filme que 
em setembro, completa 50 anos. 

Ramada Suítes São 
Paulo Itaim Bibi oferece 
serviço de bicicleta para hóspedes

O Ramada Suítes São Paulo Itaim Bibi, 
administrado pela rede Vert Hotéis, passa 
a oferecer bicicletas aos seus hóspedes 
com o objetivo de promover a susten-
tabilidade, qualidade de vida e o trans-
porte limpo. Elas são disponibilizadas 
gratuitamente na recepção do hotel.

Serão quatro bicicletas para uso 
urbano que podem ser retiradas nos 
finais de semana a partir do preenchi-
mento de um termo de responsabilidade. 
Vale ressaltar que ela tem um perío-
do de uso de até duas horas. A partir 
daí, será cobrado uma taxa que ainda 

Quarto foi totalmente inspirado no fi lme, 
dos móveis até o banheiro
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está em fase de definição pelo hotel. 
Simone Luz, Gerente Regional de 

Vendas de São Paulo da Vert Hotéis, 
conta que seu foco são os turistas de 
finais de semana. “O foco é principal-
mente o turista de fim de semana, que 
costuma se hospedar em busca de lazer. 
A bicicleta tem se tornado um meio de 
transporte cada vez mais comum em 
São Paulo e a maioria das ruas próxi-
mas ao hotel têm ciclovias”, comenta.

Hotel Tryp Iguatemi (SP) 
oferece aulas de yoga gratuitas em 
eventos empresariais

O hotel Tryp Iguatemi, adminis-
trado pela Meliá Hotels International, 
oferece aulas de yoga para grupos 
de eventos empresariais de no máxi-

mo de 30 pessoas. A nova atividade é 
realizada no próprio spa do hotel.

O hotel comporta eventos como 
mini-wedding, aniversários, confra-
ternização de empresas, coquetéis, 
lançamentos de novos produtos e 
comemorações especiais. Os espa-
ços podem ser locados só para even-
tos ou eventos com hospedagem.

Ibis Faria Lima (SP)
ganha mural de Eduardo Kobra

O hotel Ibis Styles Faria Lima, ad-
ministrado pela rede AccorHotels, 
ganhou um novo trabalho do muralista 
Eduardo Kobra. A obra exposta tem 
como foco a “arte urbana”, e possui 60 
metros de altura por 13 de largura. Ela 
homenageia o ciclismo, tema importante 
para a mobilidade urbana de grandes 
metrópoles como a capital paulista.

Patrick Mendes, CEO da AccorHotels 
América do Sul, explica que a rede 
apoia as manifestações artísticas e 
que esse é um presente de agradeci-
mento de mais de 40 anos para São 
Paulo. “A hotelaria se moderniza e os 
elementos ao seu redor também. Este 
painel, uma verdadeira obra de arte 
a céu aberto. Elaborada por um artis-
ta consagrado mundialmente como o 
Kobra, ela reforça o compromisso da 
rede em apoiar as expressões artísticas 
desta cidade, que respira movimen-
to e criatividade. Esta obra é o jeito 
AccorHotels de agradecer a São Paulo, 
onde a história do Grupo começou com 

Bicicletas são gra-
tuitas somente por 

duas horas, após 
isso, será cobrado 

uma taxa

Aulas acontecem no 
spa Curae, que fi ca 
dentro do próprio 
empreendimento

 Eduardo Kobra (esq.) 
ladeado por Patrick Mendes (dir.). 

Cadu Nickel
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Cadu Nickel

o lançamento do Novotel Morumbi, 
há mais de 40 anos”, destacou.

Eduardo Kobra é um artista urbano 
brasileiro. Paulistano, Kobra começou 
sua carreira como pichador, passan-
do para grafiteiro e hoje considera-se 
muralista. O artista se destacou pelo 
seu projeto em 2005, chamado “Muros 
da Memória’, em que recria fotografias 
antigas com seu estilo de arte de rua. 
Ele possui diversas obras espalhadas 
por São Paulo e no mundo afora.

Rede Vert Hotéis 
investe em treinamento de profi s-
sionais nas novas unidades

A rede Vert Hotéis em parceria 
com a empresa Signature, realizou um 
treinamento de vendas e atendimento 
aos clientes para os colaboradores de 
reservas, recepção, gerentes de vendas 
e gerentes gerais dos novos hotéis inau-
gurados neste ano, sendo eles o Ramada 

Treinamento foi 
realizado no 

Ramada Hotel 
Recreio Shopping, 
no Rio de Janeiro

Plaza Curitiba Rayon (PR), Ramada 
Hotel e Suítes Recife (PE), Ramada e 
Suítes Itaim Bibi (SP), Ramada Plaza 
Macaé (RJ), Ramada Encore Ribalta (RJ), 
Ramada Hotel Recreio Shopping (RJ).

De acordo com a Gerente Geral do 
Ramada Recreio e anfitriã do evento, 
Antônia Melo, para o sucesso das ven-
das é fundamental que os colaboradores 
estejam prontos para operar todos os 
canais, visando sempre a pró-atividade 
e o atendimento de 100% das deman-
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das. “Sempre que o telefone toca, um 
cliente se aproxima ou uma solicitação 
online é feita os colaboradores tem que 
estar prontos para atender, propiciando 
a melhor experiência positiva a partir 
do seu primeiro contato, seja a lazer ou 
negócios. Nosso papel é saber ouvir e 
entender qual o desejo do cliente, para 
ofertamos um produto de acordo com 
a sua real necessidade”, explicou.

Vert Hotéis lança campanha 
Frigobar Preço Justo

A Vert Hotéis anunciou sua nova 
campanha “Frigobar Preço Justo”, 
inicialmente implantada no Ramada 
Hotel e Suítes Recife Boa Viagem. 
Por meio da campanha, todos os 
itens do frigobar dos apartamen-
tos do hotel são comercializados a 
preços de supermercado. A ideia é 
que a campanha se estenda também 
a outros hotéis da rede pelo Brasil.

Para a considerável redução 
nos preços, o hotel diminuiu sua 
margem de lucro com o frigobar, 
e para Bruno Guimarães, Diretor 
de Marketing e Vendas da rede, 
sua equipe busca contrariar o sen-
so comum dos elevados preços 
dos produtos nos frigobares. “A 
ideia é desmistificar o senso co-
mum de que itens dos frigobares 
de hotéis são caros, mais um pa-
radigma que procuramos quebrar 
a exemplo do que temos feito de 
forma constante por meio de nossa 

atuação no mercado”, destacou. 
Em alguns produtos, os descontos 

chegaram a mais de 50%. Itens como 
água mineral, refrigerante, castanhas 
e chocolates, tiveram reduções que 
variam de 30% a 60% aproximada-
mente, com margens diferentes de 
acordo com o produto. Os descontos 
são direcionados ao frigobar dos 
apartamentos, mantendo-se inalte-
rados os preços dos mesmos produ-
tos no restaurante e bar do hotel.

Hotel Tivoli Mofarrej (SP) 
anuncia primeiro Anantara 
Spa do ocidente 

A rede Tivoli Hotels & Resorts anunciou a 
chegada do primeiro Anantara Spa no ocidente 
em seu empreendimento na capital paulista, 
o Tivoli Mofarrej. O Spa possui 39 unidades 
espalhadas pelo mundo e foi premiado pelo 
World Spa Awards em 2015 como o melhor 
spa de hotel da Tailândia e de Moçambique.

Entre os tratamentos e massagens 
oferecidos para a unidade em São Paulo 
estão a massagem Anantara signature, 
que trabalha os pontos de energia do 
corpo com movimentos longos utili-
zando óleo aquecido para reenergizar, 
relaxar e desintoxicar; a Jornada de 
Sião, ritual tailandês de limpeza dos 
pés, esfoliação corporal, banho de 
hidromassagem e massagem tailandesa 
de compressão herbais; e o Tratamento 
Vichy de desintoxicação do corpo que 
promete ajudar a diminuir o acúmu-
lo de celulite e gordura localizada 
além de firmar a pele através de uma 
massagem sueca com óleo de algas.

Evelyn Muller

Em alguns produ-
tos, o desconto 
chega a mais de 
50% do seu 
antigo valor
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Red Roof Inn 
Curitiba (PR) comem-
ora um ano de operação 

A Nobile Hotéis, que man-
tém acordo exclusivo de Master 
Franquia com a rede de hotelaria 
econômica Norte Americana 
Red Roof, comemorou um ano 
de atuação na capital paranaense 
operando o Red Roof Inn Curitiba. 

A unidade no sul do País é o pri-
meiro empreendimento da empresa 
fora dos Estados Unidos. Segundo 
Andrew Alexander, Presidente da 
Red Roof, a escolha pelo Brasil se deve 
ao potencial do mercado nacional 
e ao desempenho e abrangência 
da Nobile Hotéis no território.

Com aporte de investimentos 
que superam R$ 1 milhão, o hotel 
passou por reformulações na comu-
nicação visual, além de renovação 
dos apartamentos, restaurante e 
áreas comuns. Neste primeiro ano, 
o Red Roof Inn Curitiba atingiu a 
primeira posição em REVPAR na 
sua cesta competitiva e obteve lucro 
líquido 300% superior ao atingido 
pelas gestões anteriores com outras 
marcas no empreendimento.

Roberto Bertino, Fundador e 
Presidente da Nobile Hotéis, ce-
lebra os números e revela planos 
de expansão no Brasil. “A Nobile 
Hotéis até o final deste ano abrirá 

mais três unidades com a marca 
Red Roof Inn nas regiões Nordeste 
e Sudeste do Brasil”, adiantou.

Novotel Porto Alegre
adota Tarifa Fracionada

A partir do dia 15 de setembro, 
o Novotel Porto Alegre Aeroporto 
passou a oferecer a opção de ta-
rifa fracionada como opção para 
o hóspede. Ele é o primeiro hotel 
quatro estrelas da capital gaúcha 
e o primeiro da rede Novotel na 
América do Sul a oferecer o serviço. 

Na tarifa fracionada, o cliente não 
é obrigado a pagar o valor completo 
da diária, podendo permanecer 
no quarto durante um período de 
três ou seis horas por um preço 
reduzido. Para aderir ao benefício, 
o hóspede deve realizar a reserva 
diretamente no hotel e é obrigatório 
apresentar o bilhete do próximo 
voo. Outro detalhe é que a chega-
da e a saída do hóspede do hotel 
precisam ocorrer no mesmo dia.

O hotel está localizado a 300 
metros do Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, o que contribui para 
o aumento do fluxo de clientes que 
viajam apenas a negócios e ficam 
pouco tempo na cidade. Com isso em 
mente, Nadia Quadra, Gerente Geral 
do hotel, adotou esse novo sistema 

Unidade no sul do País é o primeiro empreendimento 
da empresa fora dos Estados Unidos

Evelyn Muller
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para alinhar-se com as necessidades de seus 
clientes. “Nosso objetivo é inovar constante-
mente para estarmos cada vez mais integrados 
e atualizados com as reais necessidades do 
nosso público - empresários, na grande maioria 
- para atendê-los da melhor maneira possível, 
gerando satisfação e fidelização”, afirmou.

diRoma Acqua Park 
é o 7° melhor parque aquático 
da América Latina

O site TripAdvisor divulgou seu ranking 
dos melhores parques de diversão do mun-
do, da América do Sul e por regiões. Assim 
como nas duas edições passadas, a pesquisa 
foi aberta e realizada por um ano inteiro no 
site de reservas e planejamento de viagens. 

No terceiro ranking ‘Travalers Choice 
Parques de Diversões e Aquáticos” o di-
Roma Acqua Park, do Grupo diRoma, 
conquistou a 6° posição nacional e a 7ª na 
América Latina aproveitando o melhor 
recurso de Caldas Novas, as águas termais.

Apesar da boa colocação, Aparecido 
Sparapani, Superintendente do grupo 
diRoma, pretende continuar com a ex-
pansão do complexo e subir mais posi-
ções no ranking. “A excelente posição 
no ranking da TripAdvisor serve para 
desenhar um panorama da região e rati-
ficar o interesse dos viajantes brasileiros 
no turismo familiar de Caldas Novas, 
mas, sobretudo, reforça a motivação do 
grupo em proporcionar ainda mais lazer 
para os visitantes. Para isso, o planeja-
mento da terceira fase de expansão do 
Acqua Park se iniciará em breve. O novo 
espaço anexado ao parque será inteira-
mente dedicado às crianças”, explicou.

Hotel Beira Mar investe em 
consultoria especializada

O Hotel Beira Mar (SC) anunciou a contra-
tação da VR Hotéis, empresa especializada em 
consultoria de mercado, negócios e comunica-
ção hoteleira para se adequar ao crescimento 
populacional da cidade de Itapema. Segundo o 
IBGE, em 2015, a cidade teve o 2º maior cresci-
mento populacional do Estado e o 23º do País.

O Hotel sentiu a necessidade de aumen-
tar a rotatividade de hóspedes brasileiros, 
já que nos últimos anos a maioria eram 
turistas argentinos. A iniciativa pretende 
ampliar o atendimento no restaurante e 
demais serviços que a marca mantém. 

Maria Cristina Gill Nunes, Supervisora de 
reservas e eventos do hotel, já traçou um breve 
panorama do turista brasileiro. “Nós preten-
demos incentivar os brasileiros a conhecer 
Itapema, já que eles estão consumindo menos 
em todos os setores e, hoje, pensam mais 
sobre suas escolhas de destino”, comentou.

ABIH Nacional 
comemora 80 anos de atividades

A ABIH Nacional - Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, uma das entidades mais 
representativas do trade turístico nacional e pre-
sidida por Dilson Fonseca, comemorará seus 80 
anos de criação. A sessão solene acontece no dia 
18 de novembro de 2016, a partir das 15 horas, 
no Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília e 
espera contar com a presença do trade turístico, 
imprensa e autoridades para celebração da data 
que marca não só toda a história vivida pela 
hotelaria, como também prestigiar as ações de 
construção de um futuro para todo o mercado.

A comemoração solene na Câmara dos 
Deputados foi uma iniciativa do Deputado 
Federal Herculano Passos, Presidente da 
Comissão de Turismo da casa e defensor 
do crescimento do turismo nacional, re-
conhecendo a imensa contribuição que a 
hotelaria tem para o setor, gerando em-
pregos e promovendo cada vez mais o 
desenvolvimento do turismo no País.

Fachada do 
Novotel Porto 

Alegre Aeroporto, 
no Rio Grande 

do Sul

Vista aérea do 
diRoma Acqua 

Park em Caldas 
Novas (GO)

Contratação visa acompanhar o cresci-
mento da cidade de Itapema (SC)
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A ABIH Nacional é hoje uma entidade 
que representa 26 ABIH’s estaduais mais o 
Distrito Federal, contando com aproximada-
mente 4 mil associados integrando todos os 
meios de hospedagem no Brasil, indepen-
dente de tipo, tamanho ou especialidade.

Entidade relevante
Para o Presidente Dilson Jatahy Fonseca 

Jr, o reconhecimento da Comissão de 
Turismo da Câmara Federal, por parte do 
seu Presidente Herculano Passos demonstra 
toda relevância da entidade para o setor e 
sua força institucional, resultado da união de 
hoteleiros atuantes e cientes de sua responsa-
bilidade como cidadãos. “Vivemos tempos 
de desafios constantes,  mas acreditamos que 
tanto a tecnologia como novos sistemas de 
negócios devem ser integrados de forma a 
não prejudicar os que estão legalmente estabe-
lecidos, muito menos impactar a sociedade 
negativamente. Nós da hotelaria estamos 
certos de que lideramos o compartilhamento 
das decisões estratégicas em prol do turismo 

brasileiro, visando estimular uma gestão 
voltada aos interesses empresariais dos asso-
ciados, tanto no relacionamento com o poder 
público quanto com a sociedade e com o 
trade turístico. Buscamos melhorias dos mer-
cados, redução da carga tributária, paridade 
tributária com grandes e importantes desti-
nos concorrentes e dos custos operacionais 
para que possamos continuar na promoção 
e geração de empregos e renda”, afirma.

Dilson Jatahy 
Fonseca Jr: “Nós 
da hotelaria es-
tamos certos de 
que lideramos o 
compartilhamento 
das decisões estra-
tégicas em prol do 
turismo brasileiro”
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E em breve deverá ser apresentado por um grupo de 
renomados profi ssionais ao Congresso Nacional para 

regulamentar a modalidade de negócios que é uma ala-
vanca da hotelaria nacional 

Anteprojeto lei de regulamentação do 

fractional 
está em fase final de estudo

Fracionar um imóvel e 
revendê-lo para vários 
donos é o negócio do 
momento
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O compartilhamento 
é uma modalidade 
de negócios que nos 

últimos tem sido amplamente 
divulgada e cresce de forma 
vertiginosa no Brasil em diversos 
segmentos. Pode variar desde 
uma simples contratação de uma 
corrida de taxi, locação de barcos, 
helicópteros e até mesmo aviões. 
Mas isto não é novo no Brasil, 
pois há alguns anos já era possível 
compartilhar uma casa com vários 
proprietários, ou seja, cada um 
deles poderia utilizar durante um 
determinado período do ano. Isso 
se denominou como fractional, 
ou seja, uma fração compartilha-
da de um imóvel para o público 
interessado em manter uma casa 
de veraneio sem arcar sozinho 
com os custos pós-compra que 
incluem manutenção, segurança 
e impostos. Estes imóveis – casas 
ou apartamentos em condomínios 
ou resorts, com acesso a praia 
ou parque aquático – possuem 
alguns serviços de hotelaria. 

Este modelo de negócios de 
propriedade fracionada surgiu 
nos Estados Unidos para ven-
der casas de luxo, e no Brasil 
houve uma tropicalização dos 
conceitos que se parece com o 
timeshare que é um período que 
se adquire de férias comparti-
lhadas. “Nos Estados Unidos, 
por exemplo, timeshare é uma 
fração de uma semana por ano, 
ou seja, cada unidade é dividida 
por 52 proprietários, enquanto o 
fractional são frações de mais de 
uma semana por ano e normal-
mente em produtos de alto luxo. 
No mercado americano existem 
tanto os modelos de direito de uso 
(Right to Use), quanto de pro-
priedade escriturada (Deed title), 
embora o modelo de propriedade 
seja predominante. Já no mercado 
Mexicano e no Caribe o modelo 
está baseado em um contrato 
de Concessão Real de Uso por 
tempo indeterminado. Ou seja, o 

cliente não é proprietário efetivo 
do imóvel, nestes mercados se 
utiliza a figura de fideicomisso 
ou trust imobiliário, modelos 
que não são muito utilizados no 
Brasil. De uma maneira geral, o 
modelo brasileiro convencionou 
que timeshare é a venda de diária 
antecipada através de contrato de 
direito de uso (está regulamen-
tado pela Lei Geral do Turismo) 
enquanto que o fractional é a 
venda de uma fração efetiva do 
imóvel. Atualmente, como ainda 
não há regulamentação especí-
fica para o setor, há projetos que 
utilizam o modelo de Concessão 
Real de Uso por 99 anos como 
alternativa ao invés de venderem 
a fração imobiliária efetivamente. 
Ambos os modelos tem a mesma 
segurança jurídica do ponto de 
vista dos direitos do consumi-
dor”, explica Fernando Martinelli, 
Diretor executivo no Brasil da 
Interval, uma das maiores inter-
cambiadoras de férias do mundo .  

Chegada ao Brasil
O estouro da bolha imobiliá-

ria no final de 2008 nos Estados 
Unidos atingiu duramente o 
segmento de imóveis de lazer no 
Brasil, que experimentava uma 
década de crescimento intenso. 
Em 2004 as estatísticas mostra-
vam que cerca de 5% dos euro-
peus que visitavam o Nordeste 
brasileiro já eram proprietários de 
imóveis de lazer no Brasil, mas da 
noite para o dia, este mercado se 
extinguiu. “Em 2010 percebíamos 
que, apesar do número de visi-
tantes internacionais se manter 
estagnado, o turismo doméstico 
crescia e, na outra ponta, aumen-
tava o número de brasileiros 
viajando para o exterior, com as 
facilidades do câmbio favorável. 
E, na esteira do sucesso de empre-
endimentos turísticos muito bem 
sucedidos como o Rio Quente 
Resorts em Goiás e o Beach Park 
no Ceará, que combinam destino 



80

Especial

turístico consagrado, resort (hotelaria conven-
cional + timeshare) e parque temático, surgem 
os empreendimentos fractional. Eles passam 
a oferecer uma fração de uma casa ou aparta-
mento com serviços hoteleiros, direito de uso 
ou de propriedade de algumas semanas por 
ano a custo reduzido. A âncora destes empre-
endimentos eram parques temáticos e/ou a 
praia, a montanha, esportes radicais, marinas, 
campos de golfe, hípicas, etc. Deste modo, o 
comprador da classe C passa a ser proprie-
tário de uma fração de um imóvel classe B, 
por exemplo, por uma quantia que caiba no 
seu bolso”, explica o Consultor Caio Calfat, 
Diretor da Caio Calfat Real Estate Consulting.

E para ilustrar como é atrativo este modelo 
de negócio, Calfat utiliza o seguinte exemplo: 
Pode-se, adquirir a cota de um apartamento 
em Caldas Novas, com estrutura de lazer, a 
partir de R$ 32 mil para uso vitalício de até três 
semanas ao ano – neste caso, divide-se o imó-

vel com até 17 proprietários. Cada dono usu-
frui do imóvel de duas a seis semanas ao ano, 
com divisão de datas equilibradas para todos. 
As cotas de manutenção são proporcionais 
ao programa de uso escolhido. “Considero 
que estamos no início do desenvolvimento 
deste setor no País, com enorme potencial de 
crescimento e ele se explica pelo aquecimento 
do turismo interno e valor reduzido da fração 
imobiliária. O comprador investe menos na 
aquisição e manutenção do imóvel e em-
preendedores ou incorporadores viabilizam 
venda mais rápida e para mais pessoas. O 
preço da fração é proporcionalmente maior, 
entre 30% a 50%, comparado ao valor de uma 
unidade autônoma inteira, aponta Calfat e 
cita como exemplos de fractional no Brasil 
o Marina Flat & Náutica, em Caldas Novas 
(GO), e o Malai Manso Iate Golf Convention 
& Spa, na Chapada dos Guimarães (MT).

O nicho imobiliário de propriedades 
compartilhadas (fractional) mostra-se 
aquecido no Brasil. Levantamento da Caio 
Calfat Real Estate Consulting junto às seis 
maiores comercializadoras do país (que 
controlam 98% das vendas nacionais) mostra 
que o mercado deve negociar neste ano R$ 
2,3 bilhões, 60% a mais que em 2015 (R$ 
1,43 bilhão) e superando os 58% de cresci-
mento em relação a 2014 (R$ 906 milhões). 
Há também mais empreendimentos: o 
primeiro lançamento ocorreu em 2010; hoje 
são 33 em operação ou comercialização.

Vantagens do modelo
Fernando Martinelli aponta vantagem 

neste modelo de negócio também para o 
incorporador que ao dividir a unidade em 
frações, tem um ganho financeiro, pois 
consegue aumentar o valor de venda da 
unidade. “De certa forma é mais fácil en-
contrar 13 pessoas dispostas a pagar R$ 
50 mil em uma fração do que uma única 
pessoa disposta a pagar R$ 500 mil por 
uma unidade inteira”, avalia Martinelli. 

E do o ponto de vista do cliente, segundo 
ele, as principais vantagens estão na relação 
custo versus benefício. “O preço de uma fração 
imobiliária se comparado à hospedagens em 
hotéis ao longo dos anos é infinitamente mais 
baixo. Além disso, o proprietário de uma 
fração tem três opções interessantes, que são 
a utilização, a troca através de uma intercam-
biadora, como a Interval, ou a locação por 

Fernando Martinelli: 
“O fractional é a venda 
de uma fração efetiva 
do imóvel e este mod-

elo de negócios con-
quista cada vez mais 

espaço no Brasil”

Caio Calfat: 
“No fractional, o 

comprador da classe C 
passa a ser proprietário 

de uma fração de um 
imóvel classe B”
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temporada do período que não for utilizar. A 
última opção pode gerar uma renda que ajuda 
a pagar a taxa de condomínio ou manuten-
ção, porém não é o principal argumento para 
quem compra. Imóveis fracionados são para 
uso e não para investimento, o fato de se ter a 
possibilidade de locar a unidade caso não esteja 
utilizando é um valor agregado ao negócio, 
porém não é o fator principal. Compradores 
que entendem o fracionado como uma mo-
dalidade de investimento estão equivocados, 
pois a locação não é garantida e depende de 
muitos fatores externos”, assegura Martinelli.

Ele entende que o imenso potencial que 
existe no Brasil para o crescimento do fractional, 
que hoje é uma das alavancas financeiras para 
a expansão da hotelaria, deverá atrair em breve 
grandes players mundiais. “Temos três clientes 
trabalhando neste modelo com projetos já cons-
truídos e em operação, sendo o Best Western 
Suites Le Jardin e o Encontro das Águas em 
Caldas Novas, e o Gran Solare em Barreirinhas 
(Lençóis Maranhenses). A Interval é uma 
empresa do Grupo ILG — Interval Leisure 
Group e recentemente adquiriu algumas 
empresas relacionadas ao mercado comparti-

lhado. No ano passado foi adquirida a marca 
Hyatt Residence Club, o segmento de tempo e 
propriedade compartilhada da Hyatt Hotels. 
Neste ano foi adquirido o Vistana signature 
Experience, o segmento de tempo e proprie-
dade compartilhada da Starwood Hotels, que 
inclui as marcas Sheraton e Westin. Com essas 
novas aquisições entendemos que passamos 
a oferecer maior suporte aos nossos clientes 
desenvolvedores e sócios. O desenvolvimento 
e expansão destas marcas ainda está sendo 
planejado e inicialmente o Brasil não é a prio-
ridade neste momento, porém sabemos das 
inúmeras oportunidades que existem no País 
e estamos atentos a elas”, avalia Martinelli.

E quem também está com uma expecta-
tiva bem otimista em relação ao crescimen-
to do fractional no Brasil é Maria Carolina 
Pinheiro, Diretora geral no Brasil da RCI 
– Resort Condominium International, 
intercambiadora mundial de férias com 
forte atuação no Brasil. “Em 2016, serão 
mais de 30 empreendimentos afiliados à 
RCI nessa modalidade e temos a certeza 
de que o mercado continuará expandin-
do, com diversas oportunidades. 
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Nossa meta é fazer com que os clientes pos-
sam viajar muito através da troca de semanas 
(intercâmbio) e possam conhecer diversos 
lugares no Brasil e no mundo. O modelo 
fracionado, assim como o timeshare, são 
conceitos que vão continuar crescendo a 
cada dia no País”, avalia Maria Carolina.

Oportunistas de plantão
Como atualmente existe uma forte retração 

nas vendas do mercado imobiliário residencial, 
muitas incorporadoras e construtoras estão 
migrando para o modelo de propriedade 
compartilhada. Então, surgiu uma preocu-
pação em criar um arcabouço jurídico para 
dar maiores garantias para quem constrói, 
compra e administra e inibir a ação de alguns 
oportunistas de plantão. O Vice-presidente de 
Assuntos Turísticos Imobiliários do Secovi-SP, 
Caio Calfat criou um grupo de renomados 
profissionais que atuam no segmento imobili-
ário, jurídico e hoteleiro e eles estão estudando 
um anteprojeto lei para ser entregue aos nossos 
legisladores para debaterem, assim como está 
sendo criado um Manual de Melhores Práticas 

Maria Carolina Pinheiro: 
“Neste ano serão mais 
30 empreendimentos 

que trabalham com frac-
tional afi liados 

a RCI Brasil”
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de Desenvolvimento de Multipropriedades. 
“Os grupos de trabalho montados para o 
desenvolvimento destes dois documentos são 
formados pelos principais empreendedores 
de multipropriedades do País, de Gramado – 
RS a Fortaleza – CE, de Foz do Iguaçu – PR a 
Caldas Novas – GO, de Porto Seguro – BA a 
Olímpia – SP, acompanhados de seus advoga-
dos, o que certifica a qualidade destes trabalhos. 
Maria Carolina Pinheiro da RCI é uma das 
profissionais que está trabalhando nestas ações 
e destaca; “Por não seguir uma lei específica, 
o fractional é atualmente sustentado na lei 
de incorporação imobiliária, nº 4.591/1964 
(Lei do Condomínio e das Incorporações 
Imobiliárias) e, portanto, existem alguns 
critérios para aprovações. Claro que uma vez 
que o setor consiga aprovar uma lei específica 
e destinada ao fracionado, todos os envolvidos 
estarão muito mais seguros para desenvolver 
novos projetos”, assegura Maria Carolina. 

O anteprojeto de lei é um passo importantís-
simo para o setor, com a regulamentação surge 
o interesse de diversos agentes, como bancos, 
investidores internacionais e até mesmo outras 
marcas internacionais. A regulamentação per-
mitirá ainda maior segurança para o consumi-
dor e certamente acabará atraindo incorporado-
res imobiliários convencionais para o segmento. 
Este modelo de negócio pode representar um 
enorme desenvolvimento de destinos turísticos 
por todo o Brasil com base em empreendimen-
tos”, completa Fernando Martinelli da Interval, 
que também faz parte da comissão do Secovi 
que estuda a criação do anteprojeto de lei.

Grande avanço
O Brasil não tem uma legislação específica 

para o fractional. Dependendo do modelo de 
negócio escolhido pelo empreendedor, é pos-
sível utilizar a Lei 4591/46, combinada com 
as disposições do condomínio voluntário, 
ou a Lei 4591/64, combinada com as dispo-

sições relacionadas à concessão real de uso 
do Decreto-Lei 271/1967. “Em razão da falta 
de uma lei específica, apesar de ser possível 
empreender e comercializar um produto fra-
cional com uma segurança bastante razoável, 
o ideal é que tenhamos uma lei específica, 
pois assim o instituto poderia ser melhor 
regulamentado”, compreende a advogada 
Márcia Rezeke, do escritório Rezeke e Azzi 
Advogados. Ela é uma das advogadas que 
fazem parte do grupo de estudos para criar 
o anteprojeto de lei de regulamentação do 
fractional no Brasil. Em seu entendimento, 
a simples criação de uma lei que regule um 
instituto específico por si só já é um grande 
avanço. “Mas um dos pontos que me parece 
de maior destaque é que a propriedade da 
cota ou do turno não poderá ser fracionada 
em caso de sucessão, tal qual ocorre com a 
unidade autônoma no condomínio edilício. 
Em outras palavras, o empreendimento 
que começar, por exemplo, com 12 turnos 
assim se manterá. Outro ponto interessante 
será a desnecessidade de oferta do turno aos 
demais proprietários de turnos, diferente 
do que ocorre no condomínio edilício, no 
qual a oferta aos demais coproprietários se 
impõe. O tratamento conferido aos herdeiros 
é similar ao tratamento que hoje é conferido 
a um herdeiro de uma unidade autônoma 
em condomínio edilício”, explica Márcia.

Em relação ao prazo para tramitação e 
aprovação do anteprojeto que será apre-
sentado, Márcia espera que sua aprovação 
seja rápida, mas é uma incógnita, pois será 
apresentado diretamente ao Congresso, 
uma vez que se tratará de uma lei federal. 
“Penso que a regulamentação do fraciona-
do trará grandes oportunidades de negócio 
não só para a área hoteleira, mas para o turis-
mo em geral e especialmente para o segmen-
to da construção civil, que terá um produto a 
mais para comercialização. Será a democrati-
zação da segunda residência, com gastos de 
aquisição do produto e de sua manutenção 
compatíveis adequado às necessidades 
de uso e ao tamanho do bolso de muitas 
famílias”, acredita Márcia. “Esperamos 
que não sejam realizadas muitas interven-
ções no texto proposto ao Projeto de Lei 
de Regulamentação da Multipropriedade, 
sob pena de desfigurar e comprometer a 
redação final, construída a tantas e expe-
rientes mãos”, complementou Caio Calfat.

Márcia Rezeke: “A regula-
mentação do fracionado 

trará grandes oportuni-
dades de negócio não só 

para a área hoteleira, mas 
para o turismo em geral e 
especialmente para o seg-
mento da construção civil”
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Oportunidades do mercado
Diante das oportunidades mercadológicas 

e da necessidade de apresentar ao mercado 
de timeshare e fractional know how e exper-
tise na comercialização e consultoria, quatro 
empreendedores criaram em maio deste ano 
em Caldas Novas (GO) o Grupo BRShare. 
Esta holding uniu três grandes empresas em 
seus segmentos, Brazilian Sharing, Time Share 
Brasil e Home Negócios Inteligentes. Com cerca 
de 20 anos de experiência, o Grupo BRShare 
já nasceu com um portfólio de aproximada-
mente 30 clientes espalhados por sete estados 
do País. Entre os projetos estão: Jardins da 
Lagoa (entregue) e Lagoa Eco Towers – Caldas 

Novas/GO; CTC Travel – Caldas Novas/
GO; Aldeia das Águas – Barra do Piraí/RJ; 
Salinas Park Resort – Salinópólis/PA; Silvestre 
Park Resort – Rio Verde/GO; Panaquatira 
Beach Resort – São Luís/MA, Rio das Garças 
Ecoresort – Natal/RN; Mirante da Serra 
– Caldas Novas/GO; Guará Acqua Park – 
Belém/PA e Garça Acqua Park – Natal/RN.

De acordo com o Diretor Cássio Nardon, 
a ideia de unir esforços surgiu de uma leitura 
do mercado, em que percebeu-se a falta de 
soluções mais completas para os clientes e 
parceiros, que tratassem desde: a concepção 
do negócio, criação dos produtos, documenta-
ção legal, estudos de mercado, de viabilidade, 

Equipe de diretores 
da BR Share
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master plan, recrutamento, seleção e educação 
continuada, comercialização, business inteligen-
ce, pós-vendas, cobrança, oferta de produtos 
de realidade virtual e aumentada, softwares, 
prospecção de investidores, entre outros. 

Para o Diretor Guilherme Lemos a pos-
sibilidade de oferecer uma solução completa 
aos clientes tem sido significativa para a 
escolha da BRShare, pois eles percebem o valor 
agregado dessa equipe multi disciplinar. “A 
grande experiência nos maiores projetos de 
Time Share e Fractional no Brasil traz a solidez 
necessária para o aumento do marketshare 
de nosso grupo, estamos prevendo um cres-
cimento na casa dos 30% para os próximos 2 
anos”, sinaliza o Diretor Alessandro Gueiros. 

Para o Diretor Cristiano Fiuza, o diferen-
cial competitivo da BRShare é oferecer uma 
solução mais completa, com grande atenção 
ao pós-vendas e documentação legal, pois essa 
metodologia de comercialização requer um cui-
dado especial em relação aos contratos, regras 
de uso, controle de inadimplência e contenção 
de cancelamentos. “Temos ainda o melhor 

cronograma de uso de propriedades fraciona-
das do mercado, produto patenteado desde 
2013, gratuito para nossos clientes e presente 
nos melhores projetos do País”, ressalta Fiuza.

A BRShare também é consultora comerciali-
zadora de Parques Temáticos, atualmente com 
parques em funcionamento ou em construção 
nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Norte e Pará. “Investimos no 
segmento de parques percebendo que traria ga-
nhos incríveis para nossos clientes, pois aumen-
ta significativamente o fluxo de pessoas (pros-
pects para time share e fractional) e capitaliza 
o cliente/parceiro rapidamente, ajudando nos 
custos inerentes à operação de vendas da pro-
priedade fracionada”, lembra Cássio Nardon.

A BRShare espera atingir o crescimento 
de 30% até 2018 e o Diretor Lemos desta-
ca que isto se dará através do diferencial 
de parceria com os clientes. “Apenas ga-
nhamos no sucesso, ou seja, temos uma 
participação nas vendas, desonerando o 
empreendedor de gastos com consultoria 
até o início das vendas”, conclui Lemos. 

89



90

Giro
pelo mundo

Four Seasons inaugura nova 
unidade em Nova York

A rede hoteleira Four Seasons Hotels and 
Resorts anunciou seu segundo empreendi-
mento em Nova York, Estados Unidos. O 
Four Seasons New York Downtown abriu 
as portas no dia 26 de setembro deste ano e 
conta com 189 quartos e 157 Four Seasons 
Private Residences, residências de luxo para 
aqueles que optam por mais conforto. 

O novo hotel também está equipado 
com Spa, academia, piscina, espaços 
para eventos e o primeiro restaurante 
em Nova York do Chef-Celebridade 
Wolfgang Puck, o CUT by Wolfgang 
Puck. Ele tem um ambiente princi-
pal com 86 lugares, um lounge com 
32 lugares, mais 10 lugares no bar e 

uma ampla sala privada que recebe 
até 31 convidados para um jantar.

O Four Seasons New York Downtown 
fica em Lower Manhattan, próximo ao 
porto e da Estátua da Liberdade. Peter 
Humig, Gerente Geral da unidade, aposta 
na mudança do estilo de vida dos nova 
iorquinos: “Nesta cidade cheia de sur-
presas, há um renascimento acontecendo 
agora nesta área, que não é mais apenas um 
distrito financeiro. Downtown New York 
ressurge como o lugar onde as pessoas não 
apenas trabalham, mas vivem”, afirmou.

Rede Meliá 
inaugura sexto hotel na Indonésia

A Meliá Hotels International anunciou 
a abertura do Meliá Makassar, seu novo 
hotel na Indonésia. Esse é o sexto empreen-
dimento operado pela companhia no País 
e já está em funcionamento. A inauguração 
segue com plano de expansão da rede na 
região da Ásia-Pacífico, destino popular 
de férias onde a companhia tem outros 10 
hotéis em processo de desenvolvimento.

O hotel conta com 135 quartos, suas 
instalações incluem salas de reunião, uma 
piscina, Spa, restaurantes e um bar na 
cobertura. Ele fica, como o próprio nome 
sugere, em Makassar, capital da província 
de Celebes Meridional e a maior cidade da 
ilha de Celebes (ou Sulawesi, em indoné-
sio). A cidade conta com uma população de 
um milhão e meio de pessoas e é o centro 
comercial e de transporte do leste do País. O 
hotel está localizado a cerca de 25 minutos do 
aeroporto internacional Sultan Hasanuddin.

Bernardo Cabot, Vice-presidente da Meliá 
Hotels International para a região da Ásia-
Pacífico, destacou o potencial do hotel para 
se tornar a escolha ideal para os viajantes 
de negócios e lazer em Makassar: “Graças 
à sua excelente localização e a experiência 
da Meliá com hotéis, a nova unidade está 
destinada a se tornar uma referência para a 
hospitalidade moderna na cidade”, concluiu.
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Acomodações 
variam de 37m² 

até 223m² na 
Royal Suíte

Tomada aérea do Meliá Makassar, sexta 
unidade da rede na Indonésia
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Gran Nobile de Ciudad del 
Este inaugura Convention Center

O Gran Nobile Hotel & Convention de 
Ciudad del Este, no Paraguai, inaugurou 
oficialmente sua área para eventos. A festa 
foi realizada no próprio espaço, reunindo 
autoridades, clientes, agentes de viagem, co-
laboradores e imprensa da região. Sua estru-
tura é composta por um Salão principal com 
capacidade para atender recepções e festas 
para até 570 pessoas, e mais 12 salas de reu-
niões com capacidades variadas para atender 
eventos até 1.000 pessoas simultaneamente 
com espaços que podem atender montagem 
de estandes para exposição e Workshops. 

O empreendimento passou a ser ad-
ministrado pela bandeira brasileira Nobile 
em outubro de 2015. Segundo o Gerente 
Geral do hotel, Alexis J. Lattorre, a recepção 
calorosa brasileira é um dos fortes atrativos 
da rede. “Aquela coisa boa do Brasil a gente 
resgata para ser aplicado aqui no hotel, mas 
sem deixar de lado a cultura paraguaia, 
incluso na gastronomia e na cultura”, disse. 

IHG inaugura novo hotel no México
O IHG - InterContinental Hotels 

Group anunciou a abertura de seu novo 
hotel no México, o Holiday Inn Express 
México Toreo. O empreendimento conta 
com um total de 108 apartamentos e 
está localizado em Naucalpan, área 
noroeste da Cidade do México. O hotel 
também possui um centro de negócios 
com capacidade para 80 pessoas, fitness 
center aberto 24 horas e teve um inves-
timento de mais de US$ 2 milhões.

Gerardo Murray, Vice-presidente 
Regional de Marcas e Marketing do 
México, América Latina e Caribe, afir-
ma que o hotel abriga hóspedes que 
buscam lazer ou que estão apenas a 
trabalho. “A localização e o desenho 
fazem com que o Holiday Inn Express 
México Toreo seja uma opção para os 
viajantes que necessitam ficar na área 
noroeste da Cidade de México, espe-
cialmente para aqueles que procuram 
comodidades e qualidade quando 
viajam a negócios ou a lazer”, explicou.

Fachada do Gran Nobile Hotel & 
Convention de Ciudad del Este

Novo empreen-
dimento fi ca na 

capital do México

Giro
pelo mundopelo mundo
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Royal Palm Plaza Resort 
Campinas (SP) 
anuncia nova governanta

O grupo Royal Palm Hotels & 
Resorts apresenta a nova governanta 
do Royal Palm Plaza Resort Campinas. 
Camilla Scalzaretto cuidará da ges-
tão estratégica do departamento de 
governança e gestão da equipe, que 
conta com 100 colaboradores envol-
vendo limpeza, manutenção e conser-
vação, orçamento e gestão de custos.

Formada em turismo pela PUC e com 
pós-graduação em gestão de pessoas pela 
Universidade São Francisco, foi docente 
dos cursos de Alimentação e Bebidas, e 
Curso de Banquetes Sociais, do SENAC 
Campinas, além de trabalhar na Trip 
Linhas Aéreas.Com a experiência adqui-
rida nas áreas de Eventos e Hospedagem 
do hotel, Camilla se tornou coordenadora 
de governança em 2011. Agora em 2016, 
assume como governanta do Resort.

Resort Mussulo by 
Mantra (PB) apresenta nova 
Coordenadora de Marketing

Localizado no Litoral Sul da Paraíba, 
o Mussulo by Mantra, único resort do 
estado, passou a contar com uma nova 
coordenadora no seu departamento de 
Marketing. Camilla Coriolano possui 
bacharel em Publicidade e Propaganda e 
é especialista em Marketing Avançado.

Ela já atuou por 10 anos na função de 
Analista de Marketing, elaborando estra-
tégias de para manutenção e prospecção 
de assinantes, promoções e eventos. 

Rede de Hotéis Othon 
anuncia novo Diretor de Hotelaria

O executivo Paulo Michel assume o 
cargo de Diretor de Hotelaria da Rede de 
Hotéis Othon. Vice-presidente da ABIH-
RJ - Associação Brasileira de Indústria 
e Hotéis do Rio de Janeiro, Michel é 
formado em Administração e tem pós-
graduação em Gestão de Hospitalidade. 

Ele começou a trabalhar no setor hote-
leiro em Gramado, no Rio Grande no Sul, 
e desde então acumula ampla experiência 
em diferentes departamentos. Com mais 
de 25 anos no setor, o executivo assu-
miu a primeira gerência geral com 27 
anos e, recentemente, ocupou o cargo de 
Superintendente Regional da Rede BHG - 
Brazil Hospitality Group, para os esta-
dos do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Belmond Hotel 
das Cataratas (PR)
anuncia novo Gerente Geral

O Belmond Hotel das Cataratas 
(PR) anunciou a chegada de seu novo 

Camilla Scalzaretto

Camilla Coroliano 

Bruno Heleno, Gerente de Marketing da 
rede (esq.) e Paulo Michel
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Gerente Geral, o português Tiago Moraes 
Sarmento. Tiago possui mais de 15 anos 
de experiência no mercado hoteleiro 
internacional e já atuou como Diretor 
de Vendas e Marketing. Ele é graduado 
em Gestão Hoteleira Internacional pela 
tradicional escola suíça, Glion Hotel 
School. Ele chega ao Brasil após dois 
anos em Porto Rico, onde foi Manager 
do The St. Regis Bahia Beach Resort.

Antes, Sarmento foi Gerente Geral 
do W Vieques Retreat & Spa (Ilhas 
Vieques) e Diretor de Marketing e 
Vendas dos hotéis The St. Regis Tianjin 
(China), The St. Regis Mexico City 
(México) e Hotel Marqués de Riscal 
(Espanha). Tiago também passou pelos 
hotéis Sheraton Lisboa Hotel & Towers 
(Portugal), The Westin Turnberry Resort 
(Escócia), The Westin La Quinta Golf 
Resort (Espanha), Sheraton Brussels 
Hotel & Towers (Bélgica) e Sheraton 
The Park Lane Hotel (Inglaterra).

Fera Palace Hotel (BA)
apresenta novo Gerente Geral

O grupo hoteleiro Fera Hotéis anun-
ciou a contratação e Altair Teixeira para 
o cargo de Gerente Geral do Fera Palace 
Hotel, na Bahia. Natural de Brasília, 
DF, Teixeira acumula 13 anos de expe-
riência no ramo hoteleiro e possui pas-
sagem em redes como o Casa Grande 
Hotel Resort no Guarujá (SP), Blue 
Tree Park e Rede Plaza em Brasília.

Tiago Moraes Sarmento

Formado em Turismo pelo Instituto 
de Educação Superior de Brasília, Teixeira 
já atuou como Coordenador de Grupos 
e Eventos no Royal Tulip Brasília e como 
Supervisor de A&B da Rede Plaza Brasília 
– hotéis Kubitschek e Manhattan. Nos 
últimos cinco anos, Altair trabalhou no 
Casa Grande Hotel, onde exercia o car-
go de Gerente de A&B, responsável pela 
operação de seis restaurantes e bares. 

Nova GG no Hotel Cullinan 
Hplus Premium (DF)

Formada em Hotelaria e Turismo pela 
universidade carioca Estácio de Sá, Alessandra 
Gaudio assumiu o posto de nova Gerente Geral 
do Hotel Cullinan Hplus Premium, em Brasília. 

Altair Teixeira

Alessandra Gaudio
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Com passagens pelo Hotel Paradise 
Golf & Lake Resort em Mogi das Cruzes 
(SP) e pela Rede Blue Tree em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Santiago, no Chile, 
Alessandra chega ao hotel em um mo-
mento de consolidação da marca na cida-
de. A nova Gerente está confiante quanto 
ao crescimento do hotel na capital fede-
ral. Ela ocupa o cargo anteriormente exer-
cido por Bueno do Prado Filho, que par-
ticipou da implantação do hotel em 2014 
e assume novos desafios no hotel Vision 
Hplus Express+, também pertencente a 
rede HPlus, que foi inaugurado em 2015. 

Hotel Villa Rossa (SP)
incrementa equipe comercial

O empreendimento localizado em 
São Roque, no interior de São Paulo, 
anunciou a renovação de sua equipe co-
mercial. Com quase 20 pessoas, o time 
foi reforçado com as contratações de 
Renata Dias e Milton Santos, Executivos 
de Vendas; Karen Bustamante e Luciana 
Bandini, Coordenadoras de Vendas; 
e Wagner Ricci, Gestor de Vendas. O 
profissional de 40 anos, formado em 
Administração de Empresas com es-
pecialização em Gestão Hoteleira pela 
Universidade Anhembi Morumbi, conta 
com passagens por Rio Quente Resorts, 
Praia do Forte Ecoresort, Hotel Estância 
Barra Bonita, e será o responsável 
pela liderança das equipes de Vendas 
e Marketing do empreendimento.Equipe Comercial 

do hotel Villa Rossa

O novo time se une aos profissio-
nais Eguinaldo Roque Lino, Executivo 
de Vendas, Aline Frutuoso e Rosana 
Frutuoso Coordenadoras de Vendas 
e Mariana Felitti, Líder de Vendas, 
além da Jovem Aprendiz Ana Carolina 
Bezerra. A equipe ainda conta com 
a Leonardo Sena e Juliana Frutuoso, 
ambos na área de marketing.

Vivence Hotéis e Resorts
 anuncia Gerente de TI

Depois de anunciar seus planos 
de expansão nacional, a rede Vivence 
Hotéis e Resorts passou a investir na 
área de Tecnologia da Informação 
e promoveu Roberto Pessoni Diniz 
para o cargo de Gerente da área. Com 
15 anos de experiência no setor de 
hotelaria, o profissional tem o desa-
fio de aperfeiçoar as metodologias 
de trabalho e gestão de recursos.

Pessoni chegou à rede em 2013 
para assumir a chefia da recepção. 
Formado em Hotelaria e Gestão 
da Tecnologia da Informação, 
o profissional passou por gran-
des hotéis de Goiânia, em car-
gos de supervisão e de atendi-
mento bilíngue aos hóspedes.

Roberto Pessoni
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Realgem’s: 
novas linhas e parcerias exclusivas 

A paranaense Realgem’s, que agora 
passou a se chamar Realgem’s Guest 
Solutions, acaba de anunciar novos 
produtos e parcerias para seu portfó-
lio.  Segundo Mauro Carvalho, CEO 
da Realgem’s, a mudança da marca faz 
parte de uma estratégia de expansão 
dos negócios da empresa, mas surge 
principalmente para fortalecer ainda 
mais a parceria com os hoteleiros. “A 
ampliação do nosso mix faz parte de um 
projeto muito ousado de crescimento 
e, a partir de agora, vamos estar ainda 
mais perto dos nossos clientes, levan-
do para suas rotinas mais comodidade, 
variedade e qualidade no atendimento. 
Estamos animados e otimistas com este 
novo e importante passo do nosso grupo”. 

Duas das grandes novidades são a par-
ceria com a Cacau Show, para distribuição 
de uma completa linha de chocolates da 
marca que podem (ou não) ser personali-
zados e também a parceria com as gigantes 
Philco e Britânia, para venda dos produtos 
mais utilizados em um quarto de hotel.

Do mercado internacional, a empresa 
trouxe duas grandes marcas: a holande-
sa Rituals e a francesa Clarins, que são 
referência no mercado de cosméticos de 
alto luxo. “Temos linhas próprias de alto 
padrão para este perfil, mas buscamos 
opções de sucesso no mercado de vare-
jo para surpreender os consumidores, 
que já estão acostumados a usar estes 

produtos em casa”, lembra Carvalho.
A empresa lançou também a tecnologia 

Stone Over Stone para suas embalagens. 
É um papel feito a partir de pedra, que 
dispensa o uso de petróleo, a derrubada 
de árvores e ainda evita o desperdício de 
água. Nestas embalagens, para imprimir 
as informações, é utilizada a tinta de soja. 
Outro lançamento é o dispenser, que tem 
design exclusivo e inovador, sendo indica-
do para uso nos banheiros - para comple-
tar com shampoo e condicionador a cada 
nova hospedagem – mas é uma excelente 
opção também para áreas comuns, prin-
cipalmente para oferecer produtos como 
álcool em gel e repelente, por exemplo. 

Por meio de uma parceria com o 
laboratório Dauher, a Realgem’s tam-
bém passou a contar com um repelente 
contra insetos altamente eficaz contra 
a dengue. O produto tem o princípio 
ativo Deet 7% e é recomendado para 
adultos e crianças acima de dois anos. É 
uma loção dermatologicamente testada, 
livre de óleo, com Aloe Vera e Vitamina 
E para manter a pele hidratada.

Para hotéis econômicos, a novidade 
vem com a tecnologia Stand Up Pouch, 
com amenities em sachet que já estão 
disponíveis na marca própria da empre-
sa, RealGolden. E depois de consagrar o 
estilista Alexandre Herchcovitch como 
o primeiro da América Latina a lançar 
uma linha de amenities, a Realgem’s 
apresentou três linhas de cosméticos 
assinadas pela estilista carioca Isabela 
Capeto: uma delas para os pequenos 
hóspedes e duas para o público adulto. 

De olho no público infantil, a 
Realgem’s firmou uma parceria 
exclusiva com a Turma da Mônica. 
Os cosméticos da linha são derma-
tologicamente testados e com PH 
neutro para cuidar da higiene e bem 
estar da garotada.  A parceria com 
a That Girl é outra novidade, pois é 
uma marca moderna e ousada, com 
produtos diferenciados e bastante 
conceituais, feitos sob medida para 
situações específicas do dia a dia. É 
uma marca SOS da beleza, com solu-
ções criativas para aqueles imprevis-
tos do dia a dia, como suor na camisa 
e mancha na roupa, por exemplo.

Mauro Carvalho: 
“Estamos de olho 

nas oportunidades 
do mercado”
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Bell’Arte lança peça inspirada 
na natureza russa 

A fabricante de estofados de alto pa-
drão e assinados por designers nacionais 
lança ao mercado o sofá Baikal, assinado 
pelo Studio Bell’Arte. A peça é inspira-
da nas paisagens naturais russas, mais 
especificamente o lago Baikal. Do mesmo 
modo, o sofá com chaise rebaixada conta 
com desenho que remete às construções 
rochosas esculpidas pela natureza. O 
sofá possui sistema de molas, percintas 
e espumas com design moderno.  Com 
estrutura em madeira maciça de euca-
lipto, a peça é totalmente personalizá-
vel, podendo contar com apenas chaise, 
dois braços sem chaise, um braço e uma 
chaise lateral ou com um módulo sus-
penso entre duas chaises. O sofá possui 
altura total de 0,87m e profundidade de 
0,88m, enquanto a chaise possui 0,33m 
de altura e 1,73m de profundidade. 
Contato - www.bellarte.com.br

Franke lança linha de acessórios 
para Banheiros Corporativos

Entre as novidades da marca suíça 
estão os acessórios sanitários Rodan que 
possui uma linha completa de produtos 
para banheiros Públicos e Comerciais 
com design contemporâneo e tecnológico. 
É uma opção confiável aos profissionais 
de arquitetura e engenharia que buscam 
por soluções confiáveis em suas espe-
cificações. A linha Rodan é composta 
por produtos embutidos e de sobrepor 
como porta toalhas de papel,  porta papel 
higiênico, lixeiras de parede com dispen-
ser de papel, conjunto toalhas-lixeira, 

dispenser de sabonete, todos com 
espessura de 0,8 mm e fixadores. 
Estes produtos são indicados 
para projetos de alta circulação 
como shoppings centers, aero-
portos, escolas, universidades, 
estádios de futebol, academias, 
hospitais, áreas comunitárias e 
de lazer em hotéis e resorts. 
Contato - www.franke.com.br

Frank Mili Carpetes 
oferece solução em nylon

Escritórios acarpetados geralmente apre-
sentam um grau de sofisticação e conforto 
superior aos que utilizam outros tipos de 
piso, além de contribuir com o isolamento 
acústico e térmico (ambiente refrigerado por 
mais tempo gerando um menor custo com 
energia elétrica). E este é o caso da grande 
maioria dos hotéis. Pensando nisso, a Frank 
Milli fornece carpetes para apartamentos, áre-
as comuns e corredores. A empresa atua há 
mais de 30 anos no mercado e é especializada 
na instalação de carpetes de nylon, que tem 
higiene e conservação muito mais práticas, 
não junta tanta poeira e sua lavagem é muito 
mais fácil, pois os materiais que compõem 
a sua fabricação são de alta resistência e não 
absorvem a água, o que faz com que sua 
lavagem e secagem sejam rápidas e práticas. 
Contato -  www.frankmilicarpetes.com.br

CPT apresenta novo curso
O café da manhã, quando bem montado 

e bem gerenciado, agrega valor ao serviço de 
hospedagem e transforma-se em elemento 
estratégico para o sucesso do hotel. Então, 
saber planejar, organizar e utilizar-se de 
técnicas adequadas são passos essenciais 
neste processo. Para capacitar profissionais 
neste serviço, o CPT – Centro de Produções 
Técnicas criou um curso que aborda os prin-
cipais assuntos referentes à montagem e ao 
gerenciamento do café da manhã de hotéis, 
tendo em vista a satisfação e fidelização dos 
hóspedes. Apresenta também, diversas recei-
tas de quitutes para enriquecer 
o café da manhã do hotel. 
Este curso é oferecido em dois 
formatos: em livro + DVD ou 
online e foi produzido pelo 
Prof. Anderson Luiz Silva, 
formado em Gastronomia 
e em Administração de 
Empresas. É especialista 
em Gestão e Consultoria 
em Café da Manhã e Meios 
de Hospedagem. 
Contato - www.cpt.com.br/cursos
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