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Estou convicto que quando abrir esta 
edição e começar a ler não vai conse-
guir parar até chegar a última página. 

Iniciamos com uma entrevista exclusiva com 
Roland de Bonadona, o executivo que mudou 
a hotelaria no Brasil. Ele chegou ao Brasil no 
mesmo dia do anúncio do Plano Collor que 
confiscou o dinheiro depositado em todas as 
contas bancárias do País. Este foi o primeiro 
desafio que Bonadona teve de enfrentar e com 
muita dedicação posicionou a AccorHotels 
como a maior rede hoteleira do Brasil. 

Saiba por que é importante a manutenção 
adequada e especializada em geradores de 
energia, bombas de aquecimento de água, 
elevadores e centrais de ar condicionado que 
fazem o hotel funcionar e dão ao hóspede os 
confortos mais básicos. Mas se forem esque-
cidos, podem causar grandes problemas.

Apresentamos a implantação hoteleira de 
três hotéis, assim como muitas informações 
de altíssimo conceito e credibilidade editorial 
para ficar bem informado dos últimos fatos e 
acontecimentos do setor no Brasil. A todos uma 
ótima leitura e até nosso próximo encontro.

Leitura 
essencial

               Diretor editorial
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Entrevista

Roland de Bonadona: 
O homem que mudou a 

hotelaria no Brasil

O executivo Roland de Bonadona 
chegou da França no Brasil em 
1990 com as missões de im-

plantar a Marca Sofitel na sequência da 
fusão com a Rede Quatro Rodas, e de 
assumir a área de desenvolvimento do 
braço hoteleiro do Grupo Accor. A em-
presa fundada no Brasil em 1975 por 
Jean Larcher contava na época com 20 
hotéis sob as marcas Novotel & Parthe-
non.  Chegou ao País no mesmo dia do 
anúncio do Plano Collor que confiscou o 
dinheiro depositado em todas as contas 
bancárias do país, tanto de pessoas 
físicas como jurídicas. Este foi o primeiro 
desafio que Bonadona teve de enfrentar, 
assim como os dois planos econômicos e 
a profunda recessão que o acompanhou. 
Mas ele continuou perseverante em seu 
desafio profissional, com estratégias e 
ações planejadas e estruturadas. Em 
1994, assumiu a direção da empresa e 
sob sua impulsão e da equipe que ele 
reuniu ao seu lado, o Grupo continuou 
crescendo,  internamente e externamente 
até chegar a uma liderança destacada 
do setor. A Accor projeta ter até 2020, 
500 unidades sob suas diversas bandei-
ras na América do Sul. 
Nesta entrevista, Bonadona conta os 
desafios para montar e consol idar a 
Accorhotels, a experiência de 42 anos 
de trabalho dedicada  ao Grupo, a 
nova empresa de consul tor ia que ele 
montou e como ele enxerga o futuro da 
hotelar ia e tur ismo no Brasi l  e no mun-
do. Confira a seguir:

Revista Hotéis — Você chegou ao Brasil no dia 
15 de março de 1990 com a responsabilidade 
pelos planos de expansão da rede Accor e se 
deparou com o confisco da poupança imposta 
pelo governo Collor. Qual foi sua reação?

Roland de Bonadona — Foi ruim e foi bom. Foi 
ruim porque o contexto econômico, ruim antes 
do plano, ficou ainda pior depois dele. Para 
lembrar, a economia registrou uma inflação 
de 80% no mês anterior a minha chegada. 
Significa que uma venda de R$ 100 paga com 
um prazo de 30 dias deixa apenas a metade 
do valor faturado quando chega ao caixa! O 
Plano Collor 1 e o Plano do Collor 2, não ape-
nas não resolveram o problema da inflação, 
como causaram uma profunda recessão que 
impactou severamente  a demanda no mercado, 
especificamente no lazer, onde atuava  a Rede 4 
Rodas.  O lado bom foi da aprendizagem for-
çada, logo na chegada, de uma realidade tão 
diferente daquela a qual eu estava acostumado. 

Revista Hotéis — Com esta turbulên-
cia econômica logo na sua chegada ao 
Brasil, foi fácil se adaptar ao País?

Roland de Bonadona — Eu aprendi que o Brasil 
consegue conviver com transformações profundas 
e abruptas do seu ambiente, porque em 1990 o País, 
de contas bancárias vazias, continuou a funcionar 
e não parou. A população se acomodou com uma 
docilidade surpreendente para um francês acos-
tumado a frequentes manifestações de rua por 
muito menos do que um confisco geral dos ativos 
financeiros da população. Continuou seguindo 
a vida, e para mim como executivo, representou 
um universo bem diferente. Na verdade, o melhor 
momento para aprender é quando as transfor-
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mações são mais fortes, quando elas chegam ao 
ápice. Ou seja, deu para aprender muito com esse 
momento, aprender a lidar com as adversidades e 
as idiossincrasias do Brasil. E na hora de escolher 
um sucessor ao Jean Larcher,  no final de 1993, 
o Grupo me ofereceu a oportunidade.  Respirei 
fundo... e pulei. Em 1994, assumi a direção geral da 
empresa exatamente no momento da estabilização 
monetária, quando o Plano Real recolocou o País 
nos trilhos, e iniciou uma fase de muita prosperi-
dade. Deu para aprender assim outra realidade 
da economia brasileira, piques de atividade que 
sucedem a poços de recessão, compondo um ciclo 
em formato de montanha russa, sem que a po-
pulação jamais perca sua calma e seu otimismo. 

Revista Hotéis — Você trabalhou durante 42 
anos na rede Accor e ocupou o cargo de 
CEO para a América. Você acredita que 
chegou ao cargo máximo da sua profis-
são ou almejava mais, como por exemplo, 
ser um CEO mundial da AccorHotels?

Roland de Bonadona — Comecei minha carreira 
em 1973 estagiando como cozinheiro e garçom! Eu 
cheguei ao Brasil em 1990 depois de ter comandado 
em Marseille a segunda maior filial da divisão de 
restaurantes do Grupo, e dirigido em seguida o 
desenvolvimento da Rede Sofitel.  Sucessivamente, 
dirigi depois a marca Sofitel e o desenvolvimento 
hoteleiro da Accor no Brasil, e em 1994 a própria 
empresa, recebendo alguns anos depois a respon-
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sabilidade sobre os outros países de América do 
Sul & Central, em seguida o México e as ilhas do 
Caribe, e finalmente o Canadá e os Estados Unidos. 
Eu tinha a responsabilidade sobre uma das cinco 
grandes regiões Accor do mundo e um lugar no 
COMEX que reúne os 10 maiores executivos do 
Grupo. Foi uma carreira e tanto e me sinto absolu-
tamente realizado profissionalmente.  Meu plano 
era parar com 62 anos, mas o Presidente mundial 
da Accor, Sébastien Bazin, na sua primeira visita 
em São Paulo, me pediu para ficar mais um tempo. 
Fiquei feliz em aceitar e  em prolongar mais a 
minha experiência Accor porque eu achava muito 
interessante acompanhar de perto a liderança do 
Bazin. Ele é uma personalidade excepcional, um 
líder visionário, um dealmaker extraordinário, 
enfim uma personalidade completamente fora da 
curva, cuja simples frequentação em si já é uma rica 
experiência.  A minha sucessão tampouco  estava 
bem preparada nessa época. Em 2015, o Patrick 
Mendes já estava pronto para assumir, mas em 
2012 apenas estava chegando. Eu me sinto muito 
feliz com as oportunidades que  tive.  Sempre hou-
ve uns arrepios na hora de dar um passo a mais, 
porque a cada ampliação das suas responsabilida-
des é um novo desafio, mas afinal deu tudo certo. 

Revista Hotéis — Qual o legado que 
você deixou após tantos anos dedi-
cados a AccorHotels no Brasil? 

Roland de Bonadona  — Uma empresa com marcas 
fortes e admiradas, líderes nos seus mercados, 
uma rede de excelentes parceiros e uma cultura 
vencedora. Quando a economia voltar a crescer, 
acredito que sob a liderança do Patrick, com este 
conjunto de parceiros e de valores, com a equipe 
que ele reuniu e o suporte do Grupo Accor, a 
empresa vai dar passos ainda maiores e se conso-
lidará com um dos grandes motores do turismo.

Revista Hotéis — Teve algum projeto 
que você não conseguiu executar?

Roland de Bonadona  — Eu não tenho frustrações, 
mas tem uma coisa que eu realmente buscava 

muito e não aconteceu. Queríamos muito ter 
um belo Sofitel em São Paulo, que era a pri-
meira e a maior cidade do Brasil, e um hotel 
da nossa marca histórica, Novotel, na Capital, 
Brasília. Chegamos a ter um Sofitel em São 
Paulo , mas a geografia da cidade não evoluiu 
como esperávamos e achamos melhor migrar 
o hotel para a marca Grand Mercure mais 
adaptada ao posicionamento do hotel. Ficou o 
desafio para o Patrick e o Abel Castro, tenho 
certeza que logo conseguirão este marco.

Revista Hotéis — Como foi essa transi-
ção de uma agenda agitada de executi-
vo para essa nova fase da sua vida?

 Roland de Bonadona  — Nós tivemos um projeto 
de sucessão muito bem estruturado. Meses antes 
da minha saída, já estava claro que o Patrick 
iria me suceder, ele tinha a confiança da direção 
Geral do Grupo, das equipes, dos parceiros, e  
com isto, a transição foi suave. Ele também me 
deixou algumas missões de consultoria, não 
exclusivas, que mantem meu elo com o grupo. 
Eu continuo com a presidência da Câmara do 
Comércio Brasil-França, uma instituição im-
portante com 800 associados, a  participação 

de todas as grandes 
empresas francesas 
no Brasil, e contatos 
frequentes com a rede 
diplomática da França. 
São muitas conexões, 

muitos eventos e movimenta bastante a mi-
nha agenda. Finalmente abri uma consultoria 
voltada a suporte a empresas do setor de hospi-
talidade em termos de organização e estratégia. 

Revista Hotéis — E como você analisa ago-
ra o mundo da hotelaria, tendo em vista 
que não está diretamente envolvido no 
comando de uma rede internacional?

Roland de Bonadona  — O mundo da hotelaria 
está em plena transformação. Posso enumerar 
algumas das múltiplas ondas que agitam o setor 
e criam turbulências potencialmente perigosas 
para operadores de porte intermediário sem 
falar da hotelaria independente. A primeira 
transformação, a mais conhecida e melhor perce-
bida é a digital, que revolucionou a maneira com 
a qual os clientes planejam e organizam suas via-

“A Accor vai dar passos maiores e se 
consolidar como motor da economia”
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gens. Redesenhou completamente o modelo de 
distribuição dos hotéis. Atrás desta vem a onda 
da sharing economy, Airbnb a frente, em com-
petição com a hotelaria tradicional. Do lado do 
hotel a tecnologia permitiu a elaboração de po-
derosas ferramentas de Revenue Management, e 
de Business intelligence que com a multiplicação 
de canais online e offline tornou a distribuição 
dos hotéis e o relacionamento com os clientes 
uma especialidade de profissionais altamente 
capacitados apoiados em pesados  investimentos 
em Tecnologia de Informação. Para coroar, estão 
chegando novas gerações de clientes, perfeita-
mente à vontade com o 
mundo e as ferramen-
tas digitais, mostrando 
atitudes e expectativas 
bem diferentes das 
gerações anteriores. Em 
outro campo, o modelo de detenção e de opera-
ção dos hotéis completamente verticalizado de 
antes se dissociou. Ao proprietário operador do 
passado se substitui uma cadeia de múltiplos 
players: Fundos imobiliários proprietários de 
hotéis contratam asset managers para monito-
rar empresas encarregadas da administração 
operando sob franquia de grandes marcas. 

Revista Hotéis — Como estas transformações 
podem impactar o setor do turismo e hotelaria?

Roland de Bonadona  — A adaptação aos no-
vos modelos de consumo e a busca de escala 
aparecem como uma condição da sobrevi-
vência para operadores históricos e novos 
entrantes asiáticos em busca de globalização. 

Revista Hotéis — Qual o caminho que as redes 
hoteleiras brasileiras devem seguir para se mo-
dernizarem nessa nova onda de transformação? 

Roland de Bonadona — Todas essas transforma-
ções são desafios para as empresas brasileiras de hote-
laria e muitas delas não estavam preparadas. A atual 
recessão, junto com a onda de lançamentos de novos 
hotéis que acompanhou a copa e os JO’s. vem pres-
sionar o mercado e dificultar ainda mais a situação.  

Este é o momento de se adaptar, de criar um dife-
rencial sustentável para o futuro para se manter 
no mercado. Ou eventualmente, dentro dessa 
redistribuição das cartas, buscar oportunida-
de através de processo de fusão e aquisição. 

Revista Hotéis — Estas foram então as razões que 
o levaram a criar a Bonadona Hotel Consulting?

Roland de Bonadona  — Eu tenho a expe-
riência deste mercado, e participei de 
múltiplas operações tanto do lado da 
gestão como do lado imobiliário. 

 Com este background tenho condições de ajudar 
uma empresa a planejar o seu futuro buscando a 
sua sustentabilidade financeira e mercadológica. 

Revista Hotéis — Como você analisa o atu-
al momento da hotelaria no Brasil, e quais 
são as oportunidades que você enxerga? 

Roland de Bonadona — A mesma está passando 
por uma fase difícil, com demanda retraída, 
margens laminadas, altíssimos juros para 
reformas e capital de giro. Fundo do poço... 
onde os empreendimentos mais desatuali-
zados, menos conectados, mais vulneráveis 
a voracidade das OTA’s, vão desaparecer 
do mercado. O desenvolvimento hotelei-
ro também está paralisado. Os fatores são 
múltiplos: Recessão, Juros altos, falta de 
funding, novas regras impostas pela CVM, 
a lista é longa. Continuando assim, vai criar 
uma carência tanto em termos de número de 
quartos, quanto em termos de oferta de hotéis 
adaptados à demanda das novas gerações 
de clientes, e também de investidores. Até 
a hora da retomada da atividade que inevi-
tavelmente vai acontecer. Nesta hora quem 
tiver bons projetos em carteira sairá a frente.

Revista Hotéis — Não sua opinião, 
qual deve ser o novo estilo dos ho-
téis que estão por vir no Brasil?

Roland de Bonadona  — Hotéis com design 
mais moderno, mais versáteis, mais digitais, 
leves,  antenados e conectados, que valorizam 
o ambiente, a socialização, a imersão com o 
destino, ao invés dos atributos mais tradicio-
nais como o tamanho do quarto os business 
centers, ou restaurantes formais em ambientes 
isolados. Aquela grande mesa de trabalho  no 

“O desenvolvimento hoteleiro está 
paralisado pelo reflexo econômico” 
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quarto, está cada vez menos utilizada.  Jovens 
executivos trabalham na cama, ou mesmo no 
lobby-lounge se existe um espaço apropriado. 

Revista Hotéis — O mercado brasileiro é atraente 
para o turismo internacional? Podemos aumen-
tar nossa participação na atração destes turistas?

Roland de Bonadona  — Eu acho que não, isso é 
uma confusão que muita gente faz. Os grandes 
mercados fontes do turismo internacional são 
muito afastados, 6, 7, até mais de 10 horas de voo, 
longe demais para trazer um fluxo muito grande 
de turistas. O mercado de turismo brasileiro, antes 
de tudo, é brasileiro. Mesmo que sejam apenas 120 
ou 130 milhões que viajam, ainda é um mercado 
enorme dentro de um País continental. Temos 
que nos focar no turismo interno. Quando au-
mentou o poder aquisitivo da classe média, ela 
entrou muito forte no mercado de viagem. Hoje a 
vemos se retraindo com o desemprego e a queda 
da renda, mas esse mercado para mim é o mais 
importante. Nós temos que nos organizar para 
trabalhar melhor esse mercado e criar um fluxo 
de turismo interno muito bom. E tem muita coisa 
para fazer, como tornar o acesso melhor, fazer 
mais estradas seguras, malha aérea e ter uma 
hotelaria voltada para esse público. Do ponto 
de vista do mercado internacional, o turismo de 
eventos é outro segmento com forte potencial no 
qual o Brasil tem um grande papel para atuar.

Revista Hotéis — Os Jogos Olímpicos deixaram 
algum legado que possa mudar este quadro?

Roland de Bonadona  — Os Jogos Olímpicos e em 
parte a Copa criaram equipamentos dedicados, 
estádios, investimentos em espaços de lazer e 
entretenimento, transporte coletivo, saneamento, 
aeroportos. Eles criaram aprendizagem, porque 
as cidades aprenderam a receber turistas do 
mundo inteiro. E tudo isso foi uma aprendizagem 
muito bem-sucedida. Criou o orgulho e a segu-
rança e provou que esses destinos tem o poder 
para atender grandes eventos, sendo algo muito 

positivo. O Rio de Janeiro se tornou uma cidade 
muito moderna em termos de proposta hotelei-
ra, com hotéis bem recentes em vários pontos da 
cidade, que está pronta para seguir o caminho 
do turismo de eventos se as iniciativas públicas 
e privadas se juntam para trabalhar este eixo.

Revista Hotéis — Na sua opinião, quais 
são os gargalos na hotelaria que im-
pedem o setor de crescer?

Roland de Bonadona  — Os gargalos da hote-
laria são os mesmos que você vê nos outros 
setores, especialmente de capital intensi-
vo: Falta de financiamento, burocracia su-
focante, fiscalidade complexa e pesada, e 
uma legislação trabalhista engessada. 

Revista Hotéis — Como você analisa a ho-
telaria brasileira nos próximos anos?

Roland de Bonadona — Assumindo que o Brasil 
se consolidará um dia como uma das grandes 
economias mundiais, a hotelaria tem um futuro 
brilhante. Com menos de 500.000 UH’s muitas 
delas desatualizadas, o parque representa menos 
da metade do que deveria oferecer considerando 
o potencial de demanda de um país continental, 
com mais de 200 mi de habitantes, e uma economia 
andando em regime de cruzeiro, ou seja crescendo 
entre 3 e 5% ao ano. Os fundamentais são bons, 
estamos em um País que tem imensos recursos 

naturais e que tem um 
mercado interno muito 
bom. Tem bons profis-
sionais formados por 
boas escolas, algumas 
excelentes. Temos mui-
tos trunfos para atender 

bem o turista, que seja interno ou externo, uma 
ótima experiência em organização de grandes 
eventos internacionais, temos que utilizar isso e 
viabilizar os nossos pontos fortes e os atributos 
positivos como a gentileza, cultura, a capacidade 
de atender bem, voltados para o turismo interno. 
A importância deste mercado atrairá um dia os 
grandes investidores globais que até agora, são 
ausentes do setor. A queda dos juros estimulará 
investimento e consumo. Novos modelos de fun-
ding vão aparecer, e nosso setor ocupará um lugar 
à altura do seu potencial na economia do País.    

“Temos que pensar em nosso mercado 
antes de pensar em trazer estrangeiros”
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Hotel está localizado na cidade 
eleita mais romântica do País

Considerado um dos hotéis mais 
tradicionais de Monte Verde (MG), o 

Esquilo Hotel iniciou suas atividades no mu-
nicípio há mais de 30 anos com uma pequena 
Pousada no centro turístico. Com o passar dos 
anos, a estrutura foi ampliada e hoje conta com 
28 apartamentos e 10 chalés, totalizando 38 
acomodações. Por fora, tem estilo arquitetônico 
normando, originário da França, levando seus 
hóspedes e visitantes a se sentirem na Europa. 
Por dentro, exala as tradições mineiras, com 
gastronomia regional e o acolhimento típico do 
estado. O Hotel está localizado a apenas 170km 
de São Paulo e a 800m do centro turístico. 

O empreendimento conta com ampla 
área de lazer e social e vista privilegiada 
para as montanhas. Além disso, oferece 
diversos tipos de acomodações para ca-
sais e famílias com total conforto, sendo:

- Apartamentos com e sem 
varanda com calefação;

- Chalés térreos e mezaninos com lareira;
- Suítes master internas e externas.
Pensando na diversidade de seu pú-

blico, o Esquilo Hotel também conta com 
um Apartamento Acessível,  para casais 
ou solteiros com necessidades especiais.

O SPA do hotel oferece estrutura com-
pleta, com piscina e hidro-spa aquecidos e 
cobertos , sauna seca e Fitness Center com 
vista privilegiada para as montanhas.

O Restaurante oferece Café da Manhã 
Colonial já incluso na diária e opções A 
La Carte diferenciadas para o Almoço e 
Jantar. O Jardim de Inverno, ao lado do 
Restaurante, é um ambiente muito pro-
curado para leitura, para se degustar um 
bom vinho ou assistir um show no telão. 

Além de estar localizado em Monte 
Verde – eleita a cidade mais român-
tica do Brasil pelo Guia 4 Rodas e 
pela Revista ViajeAqui –, o Esquilo 
Hotel & Chalés criou opções de aco-
modações para casais em lua de mel, 
com o objetivo de tornar essa data 
ainda mais romântica e exclusiva. O 
hotel oferece um delicioso fondue e 
brinde à luz de velas e propõe uma 
atmosfera diferenciada ao casal.

Diversificado, o Esquilo Hotel também 
dispõe de completa estrutura para Eventos 
Corporativos e Grupos Turísticos. O salão 
tem capacidade para até 60 pessoas em audi-
tório e todos os equipamentos de imagem e 
som para a realização de palestras, reuniões, 
convenções, workshops e todos os tipos de 
eventos, além de valores diferenciados para 
Grupos (em meses de baixa temporada).
         O turismo pelos arredores da vila pode 
ser realizado a cavalo ou em quadriciclos, 
passando-se por todos os pontos turísticos.

Site: www.esquilohotel.com.br 
Contato: (35) 3438.1454
(35) 9 8432.4934 (Whatsapp)

O Esquilo Hotel & 
Chalés foi construí-
do em estilo arquit-
etônico normando

Esquilo Hotel & Chalés: 
Charme na Serra da Mantiqueira

A Hidro do hotel 
faz parte do Spa, 
que conta também 
com sauna seca e 
fi tness center
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Este é o primeiro empreendimento que a rede 
Royal Palm administra de terceiros

Bandeira Royal Palm Tower 

chega a Indaiatuba

A rede Royal Palm colocou em 
operação no último dia 3 de 
outubro, o Royal Palm Tower 

Indaiatuba. Este é o primeiro empreendi-
mento do grupo campineiro Royal Palm, 
que é sócio minoritário e administrará 
investimentos de terceiros na cidade de 
Indaiatuba, próximo a Campinas (SP). O 
empreendimento acrescentará 190 aparta-
mentos na oferta hoteleira da cidade que 
até então, só dispunha de cerca de 500 
apartamentos, mesmo apresentando um 
grande parque industrial e uma popula-
ção de 250 mil habitantes. “Em respeito 
aos nossos investidores, a entrada em 
operação deste empreendimento respei-
tou a um rigoroso prazo de execução de 
apenas dois anos e recebeu investimentos 
na ordem de R$90 milhões. A cidade era 

carente de um empreendimento como 
este que está criando 120 empregos 
diretos, sendo 90% contratados da mão 
de obra de Indaiatuba. Estamos felizes 
em entregar este empreendimento e 
agradecemos ao apoio que recebemos 
dos órgãos públicos na rapidez da 
liberação das licenças, o que demons-
tra que Indaiatuba é uma cidade que 
recebe bem os investidores”, destacou 
Antônio Dias, Diretor geral da rede 
Royal Palm Plaza Hotels & Resorts.

Com 190 acomodações nas cate-
gorias standard, luxo, suítes execu-
tivas, suíte longstay e suítes studio, 
o empreendimento busca conquistar 
os executivos que viajam a negócios. 
Fica ao lado do Polo Shopping, bem 

A localização do em-
preendimento é bem 

privilegiada
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na entrada de Indaiatuba, a apenas 15 
minutos de distância do Aeroporto 
Internacional de Viracopos e próximo do 
Distrito Industrial e de grandes centros, 
como Campinas, Americana e São Paulo, 
o Royal Palm Tower Indaiatuba conta 
com diversos serviços especializados.

Moderna infraestrutura
As categorias standard e luxo pos-

suem 24,5 m², decoração contemporânea 
e tudo que os hóspedes precisam para 
o máximo conforto em uma viagem a 
trabalho. Os apartamentos luxo contam 
ainda com roupão, chinelo, canais de 
vídeo on demand, máquina de café com 
cápsulas cortesia caixa de som blue-
tooth e serviço de abertura de cama.

As suítes, que contam com um espaço 
de 49 m², são divididas em executivas, 
longstay e studio. São seis suítes executi-
vas com quarto e sala separados, dois tipo 
longstay que possuem cozinha integra-
da e duas suítes Studio, com ambiente 
integrado e banheira de hidromassagem 
separada do box. Quem forneceu as 
cortinas, o enxoval decorativo das ca-

mas e as sais box dos colchões da marca 
Herval foi a empresa A Janela Cortinas.

O empreendimento também abri-
ga o restaurante Simetria, no piso tér-
reo, com capacidade para 160 pessoas. 
Inspirado na culinária contemporânea, 
os hóspedes e o público de Indaiatuba 
conferem a renomada gastronomia do 
grupo Royal Palm Hotels & Resorts em 
um ambiente moderno e aconchegante. 
O chef Luciano Medeiros, há 15 anos 
no grupo, é quem comanda a cozinha 
e traz as melhores opções para janta-
res especiais, buffets para casamentos 
e eventos. O mobiliário do restaurante 
é da MO Design e os equipamentos de 
cozinha foram fornecidos pela Cozil.

Na área de eventos, o empreendi-
mento conta com salas moduláveis que 
podem transformar-se no maior salão 
de hotéis de Indaiatuba, o salão Santos 
Dummont, com 542 m², pé-direito de 5,20 
m e possibilidade de integração com o 
foyer, além de acesso direto para os convi-
dados. Coube a Lady Revestimentos desen-
volver o desenho do carpete, a combinação 
de cores, utilizando o mesmo no centro de 

O padrão de conforto é 
percebido no lobby 
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convenções, lobby e corredores dos anda-
res. O carpete de alta densidade, possui fio 
solution dye, fácil manutenção e seu aspecto 
moderno, harmoniza com todo o contexto 
do hotel. Além do carpete a Lady forneceu 
também os revestimentos vinílicos de parede 
para área do lobby, pensando também num 
produto de fácil manutenção, limpeza e resis-
tência. O mobiliário da área de eventos conta 

Os apartamentos são 
muito aconchegantes 
e possuem uma boa 

infraestrutura

com o padrão de qualidade da Tomberlin.
A empresa Flox Decor teve uma impor-

tante participação na implantação deste hotel, 
pois forneceu sofás, poltronas e mesas para 
o hall, banquetas para o bar, sofás e mesas 
grandes para o restaurante, sofás, poltronas e 
mesas laterais para as suítes, poltronas e mesas 
para os corredores e espreguiçadeiras, 
mesas e poltronas para a área de lazer.    
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O centro de eventos é o maior de Indaiatuba
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O Best Western Premier da Barra da Tijuca e o Best 
Western Premier Arpoador Fashion Hotel aliam o conceito 
da moda a hotelaria que já é utilizado em muitos países

Best Western implanta conceito 
lifestyle no Rio de Janeiro

A rede Best Western colocou 
em operação na cidade do 
Rio de Janeiro dois empreen-

dimentos que trazem o novo conceito da 
marca Premier com o melhor do lifestyle 
carioca: saúde, bem estar e beleza. Além 
de um serviço de excelência diferenciado, 
pensando na experience do hóspede e 
o conceito wellness. Os hóspedes po-

A estilista Glória Coelho 
utilizou tons brancos na 
decoração dos aparta-
mentos do Best 
Western Arpoador

derão desfrutar de uma parceria entre 
a moda e hotelaria. Este conceito foi 
desenvolvido pela Incortel, desen-
volvedora da rede Best Western no 
País e a Hotelaria Brasil é quem fará a 
administração destes empreendimen-
tos. Apesar de o modelo ser utilizado 
em outros países, com a assinatura 
de estilistas como Armani, Versace, 

Tomas Rangel
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Lagerfeld entre outros, no Brasil o projeto 
é pioneiro e promete surpreender o hós-
pede, levando referências da “obra” do 
estilista para todo o empreendimento.

No Best Western Premier da Barra da 
Tijuca,  a estilista Lenny Niemyer assina 
a decoração com conceito despojado e ao 
mesmo tempo sofisticado. As referências 
de designer incorporam perfeitamente o 
bom gosto, que passeiam pela seleção do 
mobiliário, iluminação e toda a atmosfera 
dos hotéis. As peças e instalações recebem 
linhos e tecidos crus, madeira e as estam-
pas da estilista como “obras de arte”. No 
Best Western Premier Arpoador Fashion 
Hotel, a estilista Glória Coelho foi selecio-
nada para decorar os ambientes. Entre as 
principais inspirações da estilista, estão 
a cor branca, o rasgo de luz, a madei-
ra, o vidro e o jardim vertical; levando a 
perfeita combinação de uma linguagem 
tecnológica e minimalista para o Hotel. 

Requinte e sofi sticação
O Best Western Premier da Barra da 

Tijuca conta com 222 apartamentos dividi-
dos nas categorias superior, luxo e super 
luxo. Contam com amenities Trousseau, 
cofre da marca Onity e fechadura digital 
da Kaba, dock station para iPhone/iPod, 
ar-condicionado com temperatura persona-
lizada, isolamento acústico, piso de ma-
deira/parquet, mesa de trabalho, telefone, 
TV de tela plana com ampla variedade de 
canais por assinatura e secador de cabelo 
da marca Panther. Os produtos de cama 
e banho escolhidos para este hotel, assim 
como os do Best Western Premier Arpoador 
Fashion Hotel, são da linha top, na cor 
branca fabricados pela empresa Döhler. 
As toalhas de rosto, banho e piso são com-
postas por 90% algodão e 10% poliéster, 
com gramatura diferenciada. Na linha de 
cama, os lençóis e fronhas 180 fios foram 
produzidos em 50% algodão e 50% poli-
éster. Os produtos oferecem resistência e 
conforto, sem abrir mão do bom gosto e 
beleza. A empresa Tognato forneceu capas 
de duvet, recheios de edredon, capas pro-
tetoras para travesseiro e colchões do Best 
Western Premier Arpoador Fashion Hotel.

A Americanflex forneceu os colchões 
para os dois empreendimentos e para 
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atender essa demanda, foi desenvolvi-
do um produto específico, com carac-
terísticas exclusivas seguindo as exi-
gências da bandeira: camadas extras 
de conforto (pillow top) nos dois la-
dos do colchão, estruturas com bordas 
de aço nas laterais, ideais para pesos 

variáveis, localizados em toda a late-
ral do colchão deixando-o muito mais 
resistente a pressões. “Tudo foi pensa-
do para acomodar os hóspedes de ma-
neira única aliado a maior resistência 
a fadigas. Sua tecnologia foi desenvol-
vida dentro dos nossos Laboratórios 

A estilista Lenny Niemyer 
utilizou tons pasteis na 
decoração dos aparta-
mentos do Best Western 
Barra da Tijuca 

Tomas Rangel

A moda é retratada até 
mesmo no restaurante

Tomas Rangel
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de Engenharia, visando conforto e 
durabilidade” afirma o Gerente de ho-
telaria da Americanflex Werter Vieira.

Soluções tecnológicas
A Leucotron Telecom foi a respon-

sável pelo fornecimento da solução de 
telefonia dos dois empreendimentos 
através da solução Hoteleira Leucotron/
PABX Digital IP- modelo ISION IP. Ela 
está integrada com o sistema PMS dos 
hotéis, oferecendo melhor atendimen-
to, garantia de serviços e comodida-
des aos hospedes com as facilidades 
hoteleiras:check-in/out automático, 
baixa de minibar, estado do quarto, 
controle de gastos em telefonia. 

Na parte de alimentos & bebidas a 
empresa escolhida para equipar os empre-
endimentos foi a Schipper & Thompson 
que forneceu taças e copos Alemães e 
Italianos da Stolzle e Bormioli Rocco 
respectivamente, Talheres Alemães da 
renomada WMF e utensílios operacionais 
de Cozinha e Confeitaria selecionados 

de fabricantes nacionais e internacionais 
como a conhecida francesa, Matfer.

Alguns mimos são oferecidos nos 
apartamentos dos dois empreendimentos 
como as máquinas Nespresso e o frigobar 
com opções orgânicas, saudáveis e frescas 
à disposição dos hóspedes, com reposi-
ção diária, inclusos nesta experiência.

A Raffinato forneceu as poltronas 
Antares para os quartos das categorias 
luxo e super luxo, assim como poltro-
nas para áreas comuns e móveis para 
área externa. Já a G2 Implantação & 
Consultoria Hoteleira executou ao mes-
mo tempo, a implantação completa des-
tes dois hotéis. O padrão de excelência 
exigido nos hotéis BW Premier em todo 
o mundo foi traduzido no desenvolvi-
mento contemporâneo e exclusivo da 
implantação realizada. Desde o mobiliá-
rio, luminárias, até os mínimos detalhes 
decorativos dentro dos lobbys, quartos, 
áreas de lazer e restaurantes, estando 
perceptível a dedicação ao confor-
to dos olhos para os hóspedes” 
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Vert Hotéis 
inaugura Ramada Plaza Macaé (RJ)

A rede Vert Hotéis inaugurou no 
dia 6 de outubro seu novo empreen-
dimento em Macaé (RJ), o Ramada 
Plaza Macaé. A abertura foi conduzi-
da pela CEO da rede, Érica Drumond, 
reunindo representantes do offshore e 
onshore, trade turístico, empresários e 
autoridades no novo hotel da rede.

A nova unidade contou com um 
investimento de R$ 55 milhões e possui 
um total de 150 apartamentos, sendo 
as suítes master com 93 m² e os demais 
apartamentos inseridos na categoria su-
perluxo com 28 m². O hotel ainda possui 
três salões para eventos, um com capa-
cidade para 200 pessoas e os outros dois 
para 100 e 60 pessoas, respectivamente. 
Para o lazer, o empreendimento oferece 
spa, piscina, restaurante, academia, além 
de quartos com acessibilidade para os 
portadores de necessidades especiais. 
O hotel é Pet Friendly e aceita cães de 
pequeno a médio porte, ou até 15 kg e 
também oferece a opção de Long Stay. 

Érica ressaltou que o turismo é o 
segmento que mais emprega e que, por 
meio dele, é possível retomar o desen-
volvimento de forma mais rápida, por 
isso a necessidade de debater sobre as 
novas perspectivas e unir poder público, 
empresários e a indústria nesse objetivo 
comum. “A Vert é uma empresa que 
entende que a união de todos os seto-
res, em busca de soluções para poten-
cializar o desenvolvimento das regiões 
onde está inserida, é extremamente 
importante e estratégica. Acreditamos 
na recuperação do setor e na retomada 
do desenvolvimento da cidade, além da 

diversificação das atividades econômicas 
que irão atrair novos investimentos e 
empresas para a cidade, potencializando 
assim seu desenvolvimento”, destacou.

Promenade Hotéis & Aparts
abre novos empreendimentos

A rede Promenade Hotéis & Aparts 
continua sua expansão e vai inaugurar 
dois novos empreendimentos ainda 
neste mês. A rede ganhará mais duas 
unidades no Rio de Janeiro nas cida-
des de Queimados e Angra dos Reis.

Diogo Affonso, Diretor da rede, afirma 
que a rede quer expandir, principalmente 
na região sudeste. “Além dos 20 empre-
endimentos no Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, também estamos prospectando 
unidades em São Paulo, um mercado 
extremamente estratégico”, revelou.

Localizado dentro do condomínio Costa 
Bela, em Angra dos Reis (RJ), o Promenade 
Angra Marina & Convention, conta com 
uma marina integrada com 300 vagas. Sua 
infraestrutura compreende uma piscina 
com bar molhado, quadras de esporte, sau-
na e Fitness Center. O café da manhã será 
servido no restaurante do empreendimento, 
que funciona no sistema pensão completa, 
que inclui almoço e jantar, com bebidas co-
bradas à parte. O empreendimento também 
conta com espaço para eventos em um salão 
de grande porte, com capacidade para 300 
pessoas e que pode ser dividido em três sa-
las, de acordo com a necessidade do evento.

Já o Promenade Queimados, primeiro 
grande hotel da cidade, atua em soft-ope-
ning. O empreendimento tem oferta de 30 

Fachada do 
Ramada Plaza 

Macaé  

Pìscina do Promenade Angra Marina 
& Convention
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unidades habitacionais, 
até chegar à sua capaci-
dade total, de 156 apar-
tamentos. O prédio conta 
com academia, spa com 
hidromassagem e sauna, 
espaço para convivência 
com bar, wi-fi, além de 
um centro de conven-
ções para 147 pessoas.

Devido à expansão, a 
rede também investiu na 
criação de uma Central de 
Reservas. O setor, entrou 
em operação a partir de 
3 de outubro, conta com 
oito atendentes e uma 
coordenadora. A rede 
projeta um aumento de 
20% no volume de reservas, 
neste primeiro momento.

Primeiro ibis Styles 
em Birigui (SP) 
opera sob a temática de Sapatos

Como homenagem à cidade de Birigui, no 
interior paulista, a marca ibis Styles da AccorHotels 
escolheu um tema peculiar para estilizar seu 
empreendimento. A cidade, conhecida como a 
capital latino-americana do calçado infantil, re-
cebe seu primeiro hotel da marca sob o tema de 
design “calçado”, presente em todos os seus am-
bientes desde a recepção até os apartamentos.

O hotel tem fácil acesso ao centro, às rodovias 
Marechal Rondon (SP-300) e Gabriel Melhado 
(SP-461) e às principais indústrias da cidade. 
Seus hóspedes terão à disposição 86 apartamen-
tos, sendo o ibis Styles Birigui a 13ª unidade da 
marca no País. “Birigui tem uma grande indús-
tria calçadista, por isso o tema escolhido para o 
design do hotel é uma justa homenagem à cida-
de. Estamos orgulhosos por essa inauguração 
e pelo grande sucesso da bandeira ibis Styles, 
lançada no Brasil no final de 2013 e que já é um 
grande sucesso”, destacou Franck Pruvost, EVP 
de Operação AccorHotels América do Sul.

A Família ibis é o conjunto de marcas do segmento 
econômico da AccorHotels, que contempla ibis, ibis 
Styles e ibis budget. Juntas, essas marcas representam 
151 unidades na região.  “Consideramos fundamental o 
crescimento em cidades secundárias e terciárias, pois elas 
passaram a integrar o mapa da economia do país e temos 

como foco ampliar a presença nessas 
localizações por meio de hotéis 
com alto nível de qualidade e preço 
acessível”, ressaltou o Presidente 
da Atrio Hotéis, Roberto Caputo.

Decoração de todo 
o hotel em Birigui 

(SP) homenag-
eia a “Cidade do 

Calçado”
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Com a entrada em operação deste empreen-
dimento, a GJP Hotels & Resorts completa 20 

unidades em funcionamento no Brasil

Bandeira Prodigy chega a 
cidade de Gramado (RS)

A GJP Hotels & Resorts dá um 
novo passo no processo de 
expansão da marca Prodigy 

no Brasil com a recente inauguração do 
Prodigy Hotel Gramado. Com isto, a 
GJP passa a ter 20 unidades hoteleiras 
operando em diversas cidades brasilei-
ras. O empreendimento quatro estrelas 
em Gramado tem uma área total de 14,2 
mil m², 156 apartamentos e se junta ao 
Wish Serrano Resort & Convention, 
o Prodigy Hotel Alpenhaus e o Hotel 
Saint Andrews. Com isso, a GJP pas-
sa a ter cerca de 600 apartamentos na 
região serrana gaúcha. A localização 
é um dos diferenciais do empreendi-
mento que fica no centro de Gramado, 
a poucos metros da avenida principal 
da cidade, a Borges de Medeiros.

A localização é um 
dos diferenciais deste 
empreendimento 

A expectativa de ocupação é boa. 
“Gramado é a única cidade brasileira 
onde não existe baixa temporada. Já esta-
mos trabalhando com uma taxa de ocu-
pação de 70% e deverá aumentar ainda 
mais nos próximos meses em razão das 
comemorações do final de ano, ou seja, só 
temos motivos para comemorar”, ressalta 
o Presidente da GJP, Guilherme Paulus. 

Moderna infraestrutura
Os 156 apartamentos possuem me-

tragem que variam de 15 a 17 m² e uma 
moderna infraestrutura que compreende: 
bancada de trabalho, acesso à internet 
wi-fi gratuita, TV de última geração com 
uma variada opção de canais a cabo, cofre 
e fechadura eletrônica, frigobar, ar-condi-
cionado, secador de cabelo e cama box. 



25

Implantação

O novo hotel conta com restaurante para 
almoço e jantar à la carte, café da manhã incluído 
na diária, lobby bar, business stations, quatro 
elevadores, fitness center, kids club, serviço de 
lavanderia, piscina, room service, estaciona-
mento com manobrista e wi-fi grátis em todas 
as dependências do hotel. A tradição da marca, 
a modernidade das instalações e o conforto da 
localização completam o mix de atrativos. 

Um dos grandes diferenciais deste 

Na decoração se utili-
zou muita madeira 

novo empreendimento é a sustentabilida-
de, já que o hotel carrega características 
de alto aproveitamento de luz natural 
e 100% de lâmpadas são de LED. Os 
apartamentos do Prodigy Hotel Gramado 
também foram projetados com vidros 
duplos para garantir a privacidade 
dos hóspedes, assim como as calçadas 
em frente ao hotel, construídas com 
indicações para deficientes visuais.

Os apartamentos 
possuem uma boa 
infraestrutura que
 oferece conforto
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Higienópolis Hotel fi naliza 
reforma e investe em Long Stay

Após seis meses de reformas, 
o Higienópolis Hotel deu lugar ao 
Higienópolis Residence. Com a re-
paginação, além do público flutuan-
te, o hotel visa atrair o público para 
long stay, quando o hóspede per-
manece mais de 30 dias no hotel.

Sérgio Lara, Gerente do Higienópolis 
Residence, comenta que os apartamentos 
oferecidos para os hóspedes de long stay 
serão de três dormitórios e que preten-
dem atrair diversos públicos. “Para esse 
cliente, oferecemos apartamentos com até 
três dormitórios. Queremos atrair estu-
dantes, executivos e casais que querem 
conforto e praticidade”, destacou.

Os apartamentos do hotel passaram por 
uma repaginação, com mudança de piso, 
iluminação e decoração. O projeto também 
incluiu a reforma do lobby, que ganhou 
novos espaços, pé direito alto e uma loja 
de conveniência para atender as necessida-
des dos hóspedes. A academia também foi 
repaginada e ganhou novos aparelhos, assim 
como o restaurante, que ganhou novo projeto 
e nova decoração. O espaço corporativo 
também teve mudanças na infraestrutura 
e equipamentos audiovisuais. O Espaço de 
Arte Elvira Tul Viana, inaugurado no final 
do ano passado, também passou por uma 
repaginação e foi integrado ao lobby do hotel. 

Outra novidade é que o hotel ago-
ra é Pet Friendly e está aceitando 
animais de estimação para atender 
aquele hóspede que não dispen-
sa a companhia do seu bichinho.

Mavsa Resort 
inaugura bar molhado

O Mavsa Resort, localizado no muni-
cípio Cesário Lange, no interior de São 
Paulo, inaugurou seu bar molhado. A 
estrutura fica entre as piscinas adulto e in-
fantil e conta com o serviço All Inclusive. 

As bebidas da carta incluem re-
frigerantes, drinks (caipirinhas e ba-
tidas, por exemplo), cervejas, coque-
téis, vinhos sul-americanos e uísques 
(nacional e importado, 8 anos). 

O resort conta com acomodações 
divididas entre chalés, apartamentos 
e suítes, além da infraestrutura de la-
zer, composta por complexo aquático, 
mini-zoológico, quadra de tênis, campo 
de futebol society e quadras de fute-
bol e vôlei de areia. O resort também 
conta com um Centro de Convenções 
para eventos corporativos e um Spa.

Tauá Hotel & Convention 
Atibaia inaugura Espaço América

A rede Tauá inaugurou no Tauá Hotel 
& Convention Atibaia (SP), seu novo es-
paço para eventos. Intitulado de “Espaço 
América”, esse é o 59º espaço para eventos 
dentro do resort, o que o coloca como o 
maior Centro de Eventos dentro de um 
hotel no País. O salão que teve mobiliário 
fornecido pela empresa Tomberlin contou 
com um aporte de recursos próprios de R$ 
21 milhões da rede Tauá para sua constru-
ção. “Estamos muito felizes em inaugurar 
o Espaço América que tem capacidade 

Apartamentos 
tiveram mudanças 
de piso, ilumina-
ção e decoração

Carta inclui refrigerantes, drinks, cervejas, 
entre outras bebidas nacionais e importadas

ModernizaçãoModernização

Entrada do Spa L’Occitane 
no Campo Bahia Hotel
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para receber até três mil pessoas. Com isto, 
melhoramos ainda mais nossa infraestrutu-
ra para receber eventos e superar as expec-
tativas de nossos parceiros”, destacou Lizete 
Ribeiro, Diretora comercial da rede Tauá.

O Espaço América possui um total de 
2351m² e pode ser dividido em três salões 
menores para diferentes ocasiões: Espaço 
América do Sul, com 717m² e com capa-
cidade para 800 pessoas; Espaço América 
Central, também com 717m² e com capaci-
dade para 800 pessoas; e o Espaço América 
do Norte, com 924m² para 1400 pessoas.

Campo Bahia Hotel (BA)
abre spa L’Occitane

O Campo Bahia Hotel, situado em 
Santo André (BA), inaugurou uma unida-
de do Spa L’Occitane, marca francesa de 
cosméticos. Inspirado na “art-de-vivre” 
do Mediterrâneo, o Spa é voltado para 
revitalização do corpo e da mente.

Combinando terapias tradicionais e 
gestos autênticos com o poder dos ingre-
dientes naturais e texturas sensoriais, os 
tratamentos corporais e faciais do Spa 
L´Occitane proporcionam uma experiência 

Novo espaço conta com 2351m² e pode 
ser dividido em três salões

Entrada do Spa L’Occitane 
no Campo Bahia Hotel
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para homens e mulheres, seguindo os 
protocolos internacionais da marca, além 
de salas especiais para massagens a dois, 
ideais para um fim de tarde relaxante e 
romântico à beira mar. Hóspedes e não 
hóspedes poderão desfrutar deste espaço.

O menu completo dos servi-
ços incluem Banhos, Esfoliações, 
Máscaras, Massagens Corporais e 
Tratamentos Faciais. O Hotel está 
localizado a 27 km de distância ao 
sul de Porto Seguro, na Bahia.

Tryp Nações Unidas (SP) 
passa por retrofi t 

O hotel localizado na Chácara Santo 
Antônio, na capital paulista, acaba de 
passar por uma grande reforma em 
suas instalações. O retrofit realizou 
transformações proporcionando mais 
funcionalidades para os hóspedes.

Dentro das mudanças estão a conver-
são dos apartamentos e uma renovação 
nos ambientes. Dos 400 apartamen-
tos, 60 são Premium Room e 340 Tryp 
Room Double. O lobby e o restaurante 
do hotel ganharam nova decoração, 
passando pela reforma do piso e das 
divisórias das salas de eventos. 

Além disso, o hotel promoveu o 
retrofit de seu fitness center colocando 
à disposição de seus hóspedes equi-
pamentos de qualidade, incluindo um 
aparelho de remo de última geração.

Lobby e Recepção 
do renovado Tryp  

Nações Unidas, na 
capital paulista
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RIOgaleão 
divulga balanço após Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos

Aeroporto Internacional Tom Jobim 
(RJ) divulgou seu balanço pós-Olimpía-
das/Paralimpíadas. A previsão inicial era 
de que 1,5 milhão de passageiros chegas-
sem à cidade pelo RIOgaleão, mas o nú-
mero superou as expectativas. Ao todo, 
entre o período olímpico e paralímpico, 
estima-se a passagem de 2,5 milhões de 
viajantes. Desses, cerca de 61.200 eram in-
tegrantes da família olímpica e 20.400 da 
paralímpica. O aeroporto contou com um 
investimento de R$ 2 bilhões em obras 
de modernização e os novos serviços.

De acordo com a concessionária, um 
dos grandes acertos operacionais que 
proporcionou uma maior fluidez dos 
passageiros pelos terminais nos dias de 
maior movimento foi o check-in remoto 
na Vila dos Atletas. Foi montado um 
mini-aeroporto na vila com 75 estações 
de check-in. Nos dias de pico (20 a 22/08, 
durante as Olimpíadas, e 18 a 20/09 nas 
Paralimpíadas), as delegações puderam o 
check-in, despachar as bagagens e emitir 
os bilhetes de embarque com antece-
dência. Ao chegar ao aeroporto, atletas 
e comissões iam direto para o raio-x no 
embarque e as quase 20 mil bagagens, 
transportadas por 128 caminhões da Vila 

para o aeroporto, eram acondicionadas 
nos aviões. No total, o RIOgaleão recebeu 
234.230 bagagens das famílias olímpica 
e paralímpica no período dos Jogos. 

Durante as Paralimpíadas, o prin-
cipal desafio segundo a concessionária 
foi a quantidade de pessoas com defici-
ência e cadeiras de rodas que passaram 
pelo aeroporto. O número de pessoas 
em cadeiras de rodas que circularam 
pelos terminais chegou a 3.335, o que 
ultrapassou em 66% a previsão inicial 
de 2 mil viajantes. Somente no dia 19 
de setembro, um dia após o fim dos 
Jogos Paralímpicos, foram mais de 1.000 
pessoas, enquanto em um dia normal, 
esse número é de aproximadamente 85 
pessoas em cadeiras de rodas. Para os 
jogos, foram investidos R$ 5,5 milhões no 
projeto de acessibilidade do aeroporto. 

Pesquisa divulga desti-
nos mais procurados por 
brasileiros no 2º Semestre

Nos últimos meses, destinos inter-
nacionais foram trocados por trechos 
dentro do País, que não sofriam com a 
alta do dólar, fazendo com que as com-
panhias aéreas tivessem muito a come-
morar. No entanto, uma pesquisa feita 
pela agência de viagens ViajaNet, mostra 
que os brasileiros mudaram de ideia, e 

Aeroporto recente-
mente inaugurou sua 

nova área, Píer Sul.
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estão cada vez mais animados 
para roteiros fora do País. 

Para o segundo semestre, a 
agência de viagens online notou 
uma procura maior para di-
versos destinos nacionais, mas 
um crescente interesse pelos 
internacionais. Entre os desti-
nos mais buscados, estão Rio 
de Janeiro, Recife, São Paulo, 
Salvador e Miami. Alex Todres, 
Co-fundador da agência de 
viagens, afirma que a queda do 
dólar e a estabilização econô-
mica possuem forte impacto na 
decisão entre os destinos. “A 
queda no dólar e o aumento da 
confiança na melhora da econo-
mia tem motivado os brasileiros 
a planejarem viagens maiores. 
O cenário é tão otimista, que a 
capital das compras no exterior 
voltou a aparecer entre as buscas 
dos usuários do site”, explicou.

A pesquisa é feita utilizando 
o banco de dados do ViajaNet, 
que leva em consideração a busca 
pelos destinos dos usuários. Todres 
ainda antecipa que o mercado 
tende a ficar ainda mais ativo com 
os feriados e a Black Friday. “No 
segundo semestre, com feriados 
em outubro, novembro e dezem-
bro, e a Black Friday, o mercado 
aéreo deve ficar ainda mais 
aquecido”, apontou o empresário.

Jogos Rio 2016 mu-
dam imagem do Brasil na 
imprensa internacional

Segundo uma pesquisa 
realizada pelo Ministério do 
Turismo, a boa avaliação da 
imprensa internacional em 
relação aos Jogos Olímpicos 
deve aumentar considera-
velmente a exposição posi-
tiva do País mundo afora. O 
levantamento feito aponta 
que 59,7% das mídias estran-
geiras afirmaram que suas 
próximas matérias deverão 
ser positivas, o que representa 
um crescimento de 62% em 
relação ao período anterior 
aos jogos, que era de 36,8%. 
Paralelamente, o número de 
matérias negativas deve redu-
zir de 22,8%, antes dos jogos, 
para 7,2% pós-competição.

O “Turismo” e a “Cultura 
Nacional” deverão ser os 
temas responsáveis pela 
maior quantidade de matérias 
positivas nas futuras repor-
tagens - 29% cada. Ainda de 
acordo com o estudo, 90,5% 
dos entrevistados afirmaram 
que a viagem atendeu ou 
superou as expectativas, o 
que fez com que 89,6% dos 
entrevistados afirmassem que 
recomendariam o Brasil para 
a próxima viagem de amigos, 
família ou público em geral. 
Ainda segundo o levantamen-
to, para 69,7% dos profissio-
nais entrevistados esta foi a 
primeira experiência no País.

Alberto Alves, Ministro 
interino do Turismo, comemo-
ra o resultado e afirma que a 
opinião positiva dos jornalis-
tas possui grande importância 
para mostrar o potencial do 
Brasil ao mundo. “Ter re-
sultados tão positivos junto 
a esse público formador de 
opinião é muito importante. 
Por características intrínse-
cas à profissão, os jornalistas 
são mais críticos e exigentes. 
Conseguimos mostrar que o 
Brasil está preparado e que 

Boa avaliação deverá resultar 
em crescimento de 62% das 
menções positivas do País
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podemos sediar grandes eventos e 
bem receber os turistas”, comenta.

A pesquisa foi realizada entre os 
dias 06 e 23 de agosto e ouviu 435 pro-
fissionais de imprensa internacional. De 
acordo com o levantamento as notícias 
produzidas sobre o Brasil tiveram uma 
abrangência prioritariamente: glo-
bal (15,4%); Estados Unidos (13,3%), 
China (7,1%) e Alemanha (6,9%).

Ministério do Turismo 
debate agenda do setor com par-
lamentares e secretários

O ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, se reuniu com o Presidente da 
Comissão de Turismo na Câmara e da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Turismo, Herculano Passos, para tratar 
dos projetos do setor em tramitação no 
Congresso Nacional. Na pauta, as ações 
necessárias para destravar gargalos e 
permitir o desenvolvimento do setor.

Beltrão afirma que o apoio do 
Congresso é necessário para a organi-
zação e desenvolvimento do turismo 
brasileiro. “O apoio do Congresso é 
fundamental para trabalharmos de 
maneira propositiva e colaborativa, dia-
logando constantemente para construir-
mos as pautas necessárias para o de-
senvolvimento do Turismo”, comenta.

Herculano Passos destacou a isen-
ção de vistos em caráter excepcional 
para viajantes dos EUA, Canadá, 
Japão e Austrália no período dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, como uma 
vitória importante do turismo em 
2016. Dos mais de 156 mil estrangei-
ros dessas quatro nacionalidades que 
entraram no Brasil entre 1 de junho e 12 
de setembro, 75% (117,09 mil) afirma-
ram que usaram a dispensa do visto. 

Pelas estimativas do Ministério do 
Turismo, a economia nacional faturou 
US$ 142.1 milhões com estes turistas.

O ministro tem a intenção de pro-
longar ou até de tornar permanente 
essa política de isenção dos vistos. Ele 
pretende articular com o Ministério 
da Justiça e o Ministério das Relações 
Exteriores para apresentarem o novo 
visto eletrônico. “Se conseguirmos es-
tender por um período maior ou torná-
la permanente teremos impactos ainda 
mais positivos na economia. Vamos 
discutir a pauta com todos os envol-
vidos, como o Ministério da Justiça e 
o Ministério das Relações Exteriores, 
que têm trabalhado no visto eletrônico, 
uma medida importante de facilitação 
de viagens”, concluiu o ministro.

Revindicações da ABIH
Uma comitiva de hoteleiros li-

derada pelo Presidente da ABIH 
Nacional, Dilson Jatahy Fonseca 
Jr., também esteve em Brasília para 
uma reunião com o novo Ministro 
do Turismo, Marx Beltrão.

O objetivo da visita à capital fede-
ral foi para entregar uma carta com 
13 reivindicações da hotelaria nacio-
nal. Segundo o Presidente da ABIH 
Nacional, durante a reunião foram 
debatidos os principais pontos e gran-
des dificuldades que passa o setor 
atualmente, como a urgência na regu-
lamentação e tributação dos sites de 
comercializações online e de produtos 
e concorrentes não regulamentados, 
por exemplo. Também foi oportunida-
de para apresentar ao novo ministro a 
situação da hotelaria nacional e explicar 
cada uma das medidas apresentadas 
na carta expondo a situação geral do 
setor e os impactos em toda cadeia 
de serviços do turismo brasileiro, aí 
incluídas as companhias aéreas uma 
vez que a reduzida malha da aviação 
brasileira impacta sobremaneira a 
performance dos destinos turísticos.

A comitiva da ABIH Nacional 
foi composta pelos diretores 
Manuel Lisboa, Luciano Carneiro, 
Tomaz Ikeda e Jaime Menin.

Encontro estuda a 
isenção permanen-

te dos vistos 
para turistas
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Hotel eSuítes Vila do Mar 
fi rma parceria com 
Wyndham Hotel Group

Após tornar-se um franqueado 
da Vert Hotéis, o hotel eSuítes Vila 
do Mar (RN) anunciou uma parce-
ria com o grupo hoteleiro Wyndham 
Hotel Group por meio do programa 
Wyndham Club Brasil. Agora, o hotel e 
a rede Vert Hotéis passam a integrar o 
programa de férias do grupo, nomeado 
de Wyndham Vacation Ownership.

O programa Wyndham Club Brasil in-
vestirá em melhorias no empreendimen-
to. A recepção do hotel será revitalizada 
e, inicialmente, 18 apartamentos também 
passarão pelo retrofit. Érica Drummond, 
CEO da Vert Hotéis, explica que a parce-
ria tende a ampliar o potencial dos hotéis. 
“Hotéis independentes ou familiares têm 
buscado se associar às grandes marcas vi-
sando à profissionalização dos serviços e 
um novo posicionamento de mercado fo-
cado no trabalho em rede, para assim me-
lhorar os resultados. Estamos falando de 
um de misto do conhecimento e expertise 
do investidor, associado à um trabalho 
de branding e de revitalização do ativo 
realizado pela Vert Hotéis”, destacou.    

A Diretora Comercial do eSuites 
Natal Vila do Mar, Emanuelle Barreto, 
relata que a incorporação da marca 
como franqueada da Vert Hotéis já 
trouxe ganhos econômicos, inovações 

Luis Sérgio Barre-
to, Proprietário do 

eSuítes Vila do Mar 
ao lado de Érica 

Drumond

na área de tecnologia da informação, 
entre outros benefícios. Agora, como 
parte do programa de férias do gru-
po hoteleiro, a expectativa é de que os 
resultados sejam ainda melhores. “Ao 
fazermos parte de um grupo hoteleiro 
reconhecido internacionalmente, nossas 
oportunidades de negócios se ampliam e 
também há redução de custos”, explicou.   

eSuites Lakeside registra 
alta de 328% em receita de 
Alimentos e Bebidas

A rede Vert Hotéis colhe bons fru-
tos com a conversão da marca eSuites 
realizada em março de 2016. Ela anun-
ciou que a receita do eSuites Lakeside, 
primeiro empreendimento da rede na 
capital federal, teve um aumento de R$86 
mil para cerca de R$368 mil no setor de 
alimentos e bebidas, um aumento de 
328%. A taxa de ocupação apresenta 
uma curva crescente já alcançando 74%.

Segundo o Gerente Geral do empre-
endimento, Roosevelt Coelho, quando a 
Vert assumiu a gestão, havia uma diretriz 
dos investidores de que o restaurante 
seria terceirizado. Após dois meses de 
operação, em parceria com o Consultor 
de Alimentos e Bebidas da Rede, 
Henrique Michel, veio o diagnóstico de 
que o empreendimento tinha um perfil 
diferente do que vinha sendo praticado. 
“Com a mudança da gestão, a Vert trouxe 
uma proposta de uma gastronomia mais 
despojada e que pudesse atender, de 
forma geral, a todo o público frequen-
tador do empreendimento. Comandada 
pelo Chefe de Cozinha Thiago Gregory, 
o resultado foi quase instantâneo. Ao 
mesmo tempo em que se aumentava as 
receitas, um trabalho intenso aconte-
cia nos bastidores. Novos processos e 
controles vinham garantir também uma 
gestão mais eficiente ao reconhecer, por 
exemplo, a receita de alimentos e bebidas 
como extremamente importante para 
os resultados da operação”, explicou.

Esse salto nas receitas também pode 
ser atribuído as inovações implantadas 
pelo Chef Gregory, como a adição de pi-
zzas artesanais, feijoada todos os sábados 
e a paella aos domingos. “Investimos 
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em uma comunicação direcionada ao 
nosso público, o que foi fundamental 
para esse processo. Os hóspedes mora-
dores, por exemplo, são nossos maiores 
clientes e formadores de opinião. Trazem 
outros clientes externos para almo-
ços comerciais ou mesmo familiares, e 
são frequentadores assíduos do bar da 
piscina nos finais semana”, destacou.

Além da reformulação do cardápio, 
outras estratégias também foram imple-
mentadas como alguns serviços exclusivos 
como room service voltado para clientes 
como tripulação e também para os hóspe-
des moradores, música ao vivo aos finais 
de semana, DJ e festivais, como Comida 
de Buteco, Festas Temáticas e Confrarias.

Marriot International 
conclui aquisição da Starwood 
Hotel & Resorts

A Marriott International anunciou a 
aquisição oficial da Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide. Agora, a Marriott 
oferece um portfólio mais abrangente de 
marcas incluindo uma presença global, 
serviços selecionados, bem como atua-
ção no segmento de convenções e resort. 
A Marriott iguala o status de membro 
entre o Marriott Rewards – que inclui as 
recompensas Ritz-Carlton – e a Starwood 
Preferred Guest (SPG - hóspede preferen-
cial Starwood), permitindo aos membros 
transferirem pontos entre os programas.

J.W. Marriott Jr., Presidente Executivo 
e Presidente do Conselho da Marriott 
International está plenamente satisfeito 
com a fusão dos grupos. “Com a adição 
de fortes marcas, grandes proprieda-
des e pessoas talentosas da Starwood, 
nós expandimos drasticamente a nossa 

capacidade de fornecer as melhores 
experiências aos nossos clientes. Somos 
administradores globais com a respon-
sabilidade de ser a maior empresa hote-
leira do mundo, proporcionando novas 
oportunidades para os nossos associados 
e construindo a força econômica das co-
munidades que chamamos de lar”, disse.

Arne Sorenson, Presidente e CEO 
da Marriott International, acredita que 
a aquisição beneficia não só os hós-
pedes, mas também empresários que 
investem na rede. “Agora nós pode-
mos proporcionar uma melhor gama 
de opções para os nossos hóspedes, 
mais oportunidades para os nossos 
associados e maiores benefícios finan-
ceiros para os nossos proprietários, 
franqueados e acionistas”, explicou. 

A nova empresa irá operar ou fran-
quear mais de 5.700 propriedades e 1,1 
milhão de quartos, representando 30 
marcas de nível moderado ao luxuoso 
em mais de 110 países. Com a conclu-
são desta aquisição, a distribuição da 
Marriott mais do que duplicou na Ásia 
e no Oriente Médio.

Chef Thiago 
Gregory (esq.) e 

Roosevelt Coelho, 
Gerente Geral

Aquisição permite 
transferência de 
pontos entre progra-
mas de fi delidade
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Castro’s Park Hotel 
completa 30 anos de atividades 
em Goiânia (GO)

Situado na capital de Goiás, o Castro’s 
Park Hotel completou 30 anos de funcio-
namento no último dia 7 de novembro. 
Idealizado para ser o primeiro cinco 
estrelas da cidade pelo casal Olavo e 
Norma de Castro, o empreendimento 
foi desenvolvido com recursos próprios 
e levou seis anos para ficar pronto. Para 
comemorar, o hotel apresentou duas 
grandes novidades. O hotel lançou 
uma cerveja comemorativa em parceria 
com a Cervejaria Colombina. Intitulada 

A fachada do 
Castro´s Park 

Hotel é um 
marco e 

referência 
na região

Colombina Braveza, a bebida foi ba-
tizada com o nome de uma das duas 
fazendas da família Castro, que forne-
ceu os recursos financeiros necessários 
para a construção do empreendimento.

Na ocasião também foi lançada 
uma edição especial do cardápio 
do restaurante Ipê, chamado ‘O 
Melhor dos 30’ e que contém os oito 
pratos mais célebres do hotel entre 
entradas, pratos principais e so-
bremesas, como o Medalhão Serra 
Negra, que leva vinho e jabutica-
ba e foi batizado em homenagem 
à outra fazenda da família Castro 
vendida para construir o hotel. 

A intenção é mostrar para os clien-
tes novos a qualidade e a tradição do 
restaurante, comandado pelo Chef 
de cozinha Valdeson Ferreira, e agra-
dar clientes antigos, com pratos como 
Steak de Fraldinha ao Castro’s, um 
dos primeiros a entrar no cardápio e 
que, por isso, leva o nome do hotel.

Reconhecimento
Nessa trajetória de 30 anos, o 

Castro’s recebeu diversos prêmios, 
entre os mais recentes e impor-
tantes está a certificação cinco es-
trelas concedida pelo Ministério 
do Turismo em 2012, titulação 
conferida a apenas 19 estabeleci-
mentos de dez Estados do País. 

Anualmente o hotel também 
ganha o Certificado de Excelência 
do TripAdvisor, concedido aos 
estabelecimentos que mais recebem 
avaliações positivas dos hóspedes; 
e o Prêmio Caio Jacaré de Prata 
2015, ao qual o hotel também con-
corre neste ano como espaço para 
eventos de grande porte, premiação 
apoiada por entidades do segmento 
de eventos e turismo de negócios.

O Gerente geral do Castro’s, 
Olavo de Castro Machado de Araújo, 
reafirma a constante preocupa-
ção e comprometimento de toda a 
equipe de 143 colaboradores com 
a excelência dos serviços presta-
dos. “Estamos sempre buscando 
evoluir e trazer o máximo de con-
forto para nossos clientes”, disse.

Os apartamentos 
são bem amplos e 
confortáveis
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Nobile Hotéis 
investe na marca Red Roof Inn e 
converte unidade em Natal (RN)

Com acordo exclusivo de Master 
Franquia com a bandeira econômica 
Norte Americana Red Roof Inn, a Nobile 
Hotéis projeta lançar até o final deste ano 
três novos empreendimentos levando 
a marca às regiões Nordeste e Sudeste 
do Brasil. Com operações em Curitiba 
(PR) e em Vitória (ES), a rede inaugurou 
o Red Roof Inn Natal (RN) em outubro 
deste ano. O empreendimento é fruto 
de conversão e recebeu investimentos 
na ordem de R$ 700 mil em reformula-
ções na comunicação visual, renovação 
dos apartamentos, restaurante e áreas 
comuns, garantindo os padrões da Red 
Roof Inn. A expectativa é que o hotel 
no primeiro ano de operação atinja uma 
ocupação média de 65%. Através de um 
processo de expansão da Red Roof Inn 
no País, o grupo Nobile tem como meta 
desenvolver entre 35 a 40 hotéis – tan-
to novas construções como conversões 
(operação de hotéis já existentes) ao 
longo dos próximos 25 anos, com contra-
to exclusivo que se estenderá até 2040.

Projetado para atender ao público que 
viaja a negócios, lazer e eventos, o Red 
Roof Inn Natal possui 69 apartamentos 
de categoria Superior que dispõem de fri-
gobar, TV LCD de 32” com canais a cabo, 
mesa de trabalho, cofre digital, ar con-
dicionado Split e internet wi-fi e está loca-
lizado em um dos principais pontos turís-
ticos da capital potiguar, a praia de Ponta 
Negra. Ricardo Pompeu, Vice-presidente 
da Nobile Hotéis, declarou que a Nobile 
possui contratos com as principais 
Corporações e Agências Corporativas do 
País, e tem recebido solicitações destes 
players para implantar hotéis em cida-

A Nobile pretende 
lançar até o fi nal 
deste ano três 
novos empreendi-
mentos da marca 
Red Roof In nas 
regiões Nordeste e 
Sudeste do Brasil 

des com demanda do público executivo. 
“Acreditamos que a escolha de destinos 
estratégicos como Natal (RN), será extre-
mamente importante para este crescimen-
to vertiginoso que esperamos obter com 
a marca Red Roof Inn no Brasil. Aliada à 
nossa expertise, com mais de 50 vendedo-
res atuando em todo o território nacional 
e com estratégias comerciais e de marke-
ting consistentes, queremos oferecer aos 
nossos investidores uma rentabilidade 
mensal acima do esperado,” declara.

Blue Tree renova contrato de 
quatro grandes hotéis em São Paulo

A empresária Chieko Aoki, 
Fundadora e Presidente da Blue Tree 
Hotels firmou a renovação dos quatro 
maiores contratos de administração 
dos hotéis localizados em São Paulo, 
que representam 30% do total de apar-
tamentos no portfólio da empresa. 

Os contratos do Blue Tree Premium 
Faria Lima, Blue Tree Premium Paulista, 
Blue Tree Premium Morumbi e Blue 
Tree Premium Verbo Divino foram 
aclamados pelos investidores e a gestão 
seguirá pelo período de até sete anos. 
Na unidade Morumbi, por exemplo, 
Chieko está à frente do empreendimento 
há 19 anos, desde sua incorporação. 

Chieko Aoki declarou que os hotéis 
são exemplos de qualidade de serviço 
em suas regiões, sempre com resultados 
fantásticos. “Agradeço aos nossos par-
ceiros e reforço a dedicação do time para 
continuarmos sendo a “casa” predileta 
de grandes eventos e profissionais que 
buscam essas regiões”, comentou.

Chieko Aoki: “Os hotéis que renovamos o 
contrato de administração são exemplos de 
qualidade de serviços em suas regiões” 

AdministraçãoAdministração
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Plaza Hotéis & Resorts 
terá seis unidades administradas 
no modelo fractional

O primeiro empreendimento hoteleiro 
será em Garibaldi, no Rio Grande do Sul 
que terá um produto hoteleiro tematiza-
do no vinho espumante, pois a cidade é 
o maior produtor do Brasil deste tipo de 
vinho. Haverá 20 unidades habitacionais e 
50 casas. “O empreendimento em Campina 
Grande do Sul, próximo a Curitiba (PR) que 
adquirimos recentemente, terá a construção 
de mais de 140 unidades a serem comer-
cializadas no sistema fractional. No Bahia 
Plaza, em Camaçari (BA) serão convertidas 
50 unidades a serem comercializadas no 
sistema fractional. Estamos com um projeto 
bem adiantado em Gramado (RS) para 
trabalhar com fractional, assim como em 
Ilhéus, na Bahia, onde teremos 64 UH´s 
no fractional. Estamos também analisando 
um empreendimento na praia de Itapema, 
em Santa Catarina, a ser construído para a 
comercialização em fractional”, assegurou 

Carlos Henrique Schmidt, Membro do 
Conselho da Rede Plaza Hotéis & Resorts. 

Ele está bastante otimista em relação a 
estas ações que a rede Plaza está adotando 
de expansão através do fractional. “Este é 
um modelo de negócios consolidado nos 
Estados Unidos e vários outros países. Com 
a regulamentação que está sendo proposta 
através de um anteprojeto de lei feito por 
especialistas do setor, certamente que o 
fractional terá muito a crescer no Brasil 
nos próximos anos”, concluiu Schmidt.

Carlos Henrique 
Schmidt: “Estamos 
com uma expecta-
tiva bem otimista 
em relação ao 
crescimento do 
modelo de frac-
tional no Brasil”
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HPlus Hotelaria 
anuncia construção de novos hotéis 

A rede hoteleira HPlus anunciou 
seus planos para os próximos anos. Com 
forte atuação na região centro-oeste 
do País, com 5 hotéis e 9 apart-hotéis, 
contabilizando 1.600 apartamentos de 
diárias e Long Stay, além de adminis-
tração de mais de 5 mil condomínios 
no Distrito Federal, a rede preten-
de expandir sua marca no Brasil.

Para os próximos anos, estão previs-
tos novos hotéis a serem inaugurados 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, 
Manaus e Pará. Segundo Ricardo Aly, 
Diretor de Marketing e Vendas da rede, 
as metas são bastante arrojadas. “Estamos 
investindo na ampliação da marca para 
mercados emissores, como São Paulo, 
Rio de Janeiro e outras regiões, seja para 
curta ou longa estada na capital fede-
ral. Além disso, temos em nosso plano 
de expansão, para os próximos anos, 
a inauguração de novas unidades em 
importantes mercados do País”, destacou.

Primeiro hotel Belga 
do Brasil será inaugurado 
em dezembro

O Centro Histórico do Rio de Janeiro 
vai ganhar em dezembro o primeiro 
hotel de uma bandeira da Bélgica. O 
Belga Hotel ficará situado próximo da 
nova área turística onde estão o Museu 
do Amanhã, o AquaRio, o Museu de 
Arte do Rio (MAR), o Píer Mauá, o 
Boulevard Olímpico, o Aeroporto Santos 
Dumont e outros pontos turísticos. 

O Belga Hotel vai oferecer serviços 
como central de entretenimento, quarto 
inteligente, wi-fi, atendimento personali-
zado, serviço de lavanderia, restaurante 
internacional, bar, serviços turísticos, 
reserva de ingressos e padrão de hotelaria 
internacional, sob a coordenação do geren-
te geral Mervyn Scheepers. “O hóspede vai 
encontrar a cordialidade do atendimento 
brasileiro e experimentar a qualidade do 
serviço belga. Também teremos no nosso 
restaurante uma culinária que vai combi-
nar os grandes ícones da gastronomia bel-

Cullinan HPlus 
Premium em 
Brasília 
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Mervyn Scheepers, 
gerente geral do 
Belga Hotel e Koen 
Lizen, sócio-diretor

ga com um toque brasileiro, surpreendendo 
a todos os paladares”, declarou Scheepers.

São 25 quartos equipados com uma 
Smart HDTV de led e conexão gratui-
ta de wi-fi de alta velocidade. O cliente 
poderá conectar seu tablet, smartphone 
ou notebook para assistir ao seu fil-
me favorito ou jogar games na tela. 

Possuem camas box com design per-
sonalizado, frigobar e box blindex com 
luzes coloridas de led e ar condicionado 
central com controle digital indepen-
dente. As paredes e pisos são acústicos, 
o que oferece ainda mais privacidade 
dos clientes. O hotel entrará em funcio-
namento na primeira quinzena de de-
zembro, em regime de soft opening. 

O hotel vai dispor de small lounges em 
ambientes da época com facilidades como 
minibiblioteca e hotel office. Koen Lizen, só-
cio diretor do Belga Hotel disse que a ideia 
de investir no centro histórico do Rio visa 
oferecer uma nova e exclusiva experiência 
de hospedagem em uma área revitalizada. 
“O Centro do Rio está repleto de novos atra-
tivos turísticos, culturais e históricos. Nosso 
hotel está próximo desse novo polo, com 
acesso fácil para todas essas atrações. Além 
disso, os executivos que estiverem a traba-
lho na cidade, poderão ficar hospedados 
também nos finais de semana para aprovei-
tar toda a programação cultural carioca”.

Gastronomia – O cardápio contemplará 
ícones da culinária da Bélgica, como suas 
tradicionais batatas fritas, endívias, waffles 
e chocolates, junto com pratos e elemen-
tos da cozinha brasileira. O cardápio terá 
a assinatura de um chef internacional. Por 
exemplo, o cliente poderá provar “Carbonada 
Flandres”, um picadinho de carne refogada 
em cerveja escura e batatas fritas, acompa-
nhado de uma cerveja trappisten bier. De 
sobremesa, crepe de chocolate belga e sorvete.

Bar – Os clientes poderão degustar 
um menu especial das famosas cervejas 
belgas, consideradas por especialistas 
as melhores do mundo. Os executivos 
da região poderão ainda desfrutar duas 
vezes por semana do Belga Happy Hour, 
um evento exclusivo com petiscos típicos. 
Para esses momentos, o local servirá os 
Bitterballen, bolinhos de carne com mo-
lho especial de mostarda belga, harmo-
nizando com a premiada cerveja Leffe.

AccorHotels 
anuncia unidade ibis em Mauá (SP) 

A AccorHotels acaba de anunciar a 
implantação de uma franquia da rede 
ibis em mais uma cidade do Grande ABC 
Paulista. O Grupo assinou o contrato do 
primeiro hotel da bandeira ibis em Mauá, 
que terá investimento de R$ 17 milhões 
por meio de parceiros. A unidade tem 
a previsão de abertura para 2020 e será 
construído pela Fratta Construtora. 

A unidade terá 120 apartamentos 
e promoverá a geração de mais de 100 
empregos diretos e indiretos. Segundo o 
Diretor de Desenvolvimento de Novos 
Negócios da AccorHotels, Eduardo 
Camargo, “o Grande ABC e, especial-
mente, Mauá, ganharam um excelente 
eixo de desenvolvimento econômico 
após a implantação do Rodoanel Mário 
Covas e a interligação com o aeroporto de 
Cumbica. Entendemos que o momento é 
ideal para reforçar a cadeia hoteleira de 
Mauá com uma rede de padrão inter-
nacional, estabelecendo um modelo de 
qualidade para a hotelaria local”, destaca. 

Para Alaor Fratta, investidor do hotel 
e presidente da Fratta Construtora,  “os 
investimentos na hotelaria reforçam os 
esforços de amplificar o turismo de negó-
cios na cidade, tendo em vista a chegada 
de novas indústrias e ampliação do polo 
petroquímico de Mauá, proporcionando 
uma movimentação para o comércio e 
gerando oportunidades no mercado de 
trabalho para o município”, comenta.

A AccorHotels conta com três ho-
téis em operação na região, nas cidades 
de Santo André (2) e São Caetano (1), 
totalizando 510 apartamentos. Até 2020, 
além do ibis Mauá, estão programadas 
mais 5 unidades, em São Bernardo do 
Campo (3) e São Caetano (2), que terão 
investimento de R$ 150 milhões, so-
mando oferta de 796 quartos e a geração 
de cerca de 165 empregos diretos.

Eduardo Camargo, 
Diretor de Desen-

volvimento de 
Novos Negócios da 

AccorHotels
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Rosewood São Paulo 
começa a ganhar forma

Após o lançamento da pedra fun-
damental e a apresentação da fachada 
assinada por Jean Nouvel, ao lado do 
idealizador Alexandre Allard e da 
Rosewood Hotel & Resorts, o Diretor 
Artístico Philippe Starck apresen-
ta as inspirações brasileiras para o 
design do Rosewood São Paulo. 

A um quarteirão da Avenida 
Paulista, dentro da Cidade Matarazzo, 
já é possível ver as obras aceleradas 
do Rosewood São Paulo. Convidado 
por Alexandre Allard, Philippe Starck 
criou, no primeiro projeto que assina 
em São Paulo, um encontro entre o 
luxo do século XXI e os edifícios his-
tóricos do antigo hospital onde nas-
ceram mais de 500 mil paulistanos.

O Designer Phillipe 
Starck apresenta 
o projeto ‘sense of 
place’ para o em-
preendimento na 
Cidade Matarazzo

No período de mais de sete anos 
dedicado ao projeto, Starck esteve 
no País inúmeras vezes e fez ampla 
imersão na cultura, materiais, formas, 
artesãos e fornecedores brasileiros da 
mais alta qualidade. O Rosewood São 
Paulo segue a tendência slow luxury, 
destacando as peculiaridades culturais 
locais e sagrando o seu parque vegetal: 
um pulmão verde no meio da cidade, 
repleto de plantas raras e árvores tí-
picas da ameaçada Mata Atlântica.

Starck cria ambientes espaçosos, onde 
cada detalhe tem a sua importância: o 
empreendimento terá uma “biblioteca 
nacional”, uma poética livraria-luminá-
ria, poemas de Carlos Drummond de 
Andrade, Clarice Lispector e Vinicius de 
Moraes gravados nos espelhos; móveis 
escolhidos a dedo, como poltronas de 
Sérgio Rodrigues e Oscar Niemeyer e 
peças idealizadas por Fernando Jaeger, 
Jader Almeida, Tora Brasil, entre outros.

Inúmeras opções de customização 
estão disponíveis para os proprietá-
rios das Suítes Rosewood São Paulo. 
Proprietários escolhem acabamentos 
dentre diversos tipos de madeiras obtidas 
de plantações sustentáveis, mármores 
vindos de jazidas baianas e paranaenses 
e pisos e carpetes criados especialmente 
para conversar com a exuberância do 
luxuoso jardim ao redor do prédio. “As 
fontes da minha inspiração são locais 
e internacionais, heterogêneas e ori-
ginárias da África, América, Itália, do 
design e arquitetura”, afirmou Starck. 

Na busca pela excelência, a Ateliers 
de France, dirigida por Darius Sani no 
Brasil, promoveu durante dois anos uma 
verdadeira imersão na produção dos 
fornecedores locais e incorporou novas 
metodologias de trabalho, chegando a um 
resultado extremamente perfeccionista 
e diferente de tudo que já foi feito até 
hoje. “A chegada no Brasil é um grande 
desafio. Queremos atingir o melhor nível 
de acabamento e ser a nova referência 
do luxo do Brasil, mas utilizando uni-
camente as fábricas, talentos, mão de 
obra e materiais locais”, explicou Sani. 

Alexandre Allard afirmou que 
dentro de 12 meses, mais de 2,8 mil 
pessoas treinadas nas mais sofisti-
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cadas técnicas trabalharão juntas es-
culpindo cada centímetro da Cidade 
Matarazzo.  As suítes terão entre 130 e 
450m², com até 50 layouts diferentes.

Aerotel chegará ao RIOgaleão 
em dezembro

A ser implementado no RIOgaleão 
- Aeroporto Internacional Tom Jobim, 
o modelo do Aerotel (hotel de trânsito) 
instalado em Abu Dhabi no início deste 
ano acaba de ser apresentado pelo Grupo 
Plaza Premium, durante a ITB Asia 2016.

O Aerotel carioca será inaugurado 
em sistema de soft opening em dezem-
bro. Considerado um hotel boutique 
de trânsito, o novo espaço tem 185 m² 
e está localizado no recém-inaugurado 
Piér Sul no Embarque Internacional do 
Terminal 2. Equipado com 16 quartos, 
o hotel de trânsito tem como objetivo 
propiciar aos viajantes internacionais 
uma experiência confortável e acon-
chegante enquanto esperam um novo 
embarque no terminal do aeroporto.

O conceito de hotel de trânsito em ae-
roporto é bem recebido e é uma opção po-
pular entre os viajantes que têm uma esca-
la longa ou pouco tempo para embarcar. 
A proposta é oferecer acomodação conve-
niente, premium e com preço acessível.

No início de 2016, também houve o 
lançamento oficial do Aerotel Singapore, 
o primeiro do grupo. O espaço foi inau-
gurado com 70 quartos e recebeu mui-
tos comentários positivos. “Ficamos 
felizes em saber que nosso primeiro 
Aerotel está preenchendo efetivamente 
uma lacuna nas demandas dos viajan-
tes”, avaliou Song Hoi-see, Fundador 
e CEO do Grupo Plaza Premium.  

O segundo Aerotel do grupo no 
Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, 
inaugurado em soft opening em março 
deste ano, está localizado no Embarque 
Internacional do Terminal 1. No total, 
são 50 quartos, com quatro configura-
ções de tamanho.  Além das inaugura-
ções em Singapura, Abu Dhabi e Rio de 
Janeiro, já está em andamento a cons-
trução de hotéis de trânsito em Londres 
(Heathrow), Kuala Lumpur (Malásia) e 
Hyderabad (Índia) estão em andamento.

Quarto do Aerotel 
em Abhu Dhabi

Fera Hotéis anuncia novo 
empreendimento em São Paulo 
e reabertura em Salvador

A Fera Hotéis, comandada pelo em-
preendedor Antonio Mazzafera, anun-
ciou dois novos lançamentos. O primeiro 
é a reabertura do Fera Palace Hotel, em 
Salvador, e o segundo é a nova unidade 
Fera Baixo Augusta Hotel, em São Paulo.

O Fera Palace Hotel, que estava 
fechado há 10 anos, será reinaugurado 
neste mês de novembro. O empreendi-
mento é distribuído em 10 andares e 81 
acomodações, sendo 69 apartamentos 
e 12 suítes. Nas áreas sociais, dois res-
taurantes, bares, salão de festas, salas 
de conferência e rooftop com pisci-
na. O hotel está localizado no Centro 
Histórico da capital soteropolitana.

Já o Fera Baixo Augusta Hotel, locali-
zado na Rua Augusta, 440 – Consolação 
- São Paulo, tem inauguração prevista 
somente para o início de 2018. O empre-
endimento contará com 18 andares, 94 
apartamentos, restaurantes e bares aber-
tos ao público, e quatro salas de eventos 
com capacidade para até 150 pessoas. Ele 
busca se identificar com a personalidade 
da rua Augusta e da cidade de São Paulo, 
com ambientes jovens e descontraídos, 
inspirados em referências urbanas.

Mazzafera afirma que os empre-
endimentos apostam em um ar mais 
descontraído e que se adaptam as 
culturas das regiões. “São hotéis 
boutique diferenciados, que mesclam 
serviço personalizado a um produ-
to com arquitetura e design únicos, 
sempre ligados à cultura local. A 
ideia é criar um ambiente descon-
traído e informal onde as pessoas 
possam socializar”, explicou.

Rooftop com 
piscina é uma das 
atrações do Fera 
Palace Hotel, na 
Bahia
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Geradores de energia, bombas de aquecimento de água, 
elevadores e centrais de ar condicionado fazem o hotel fun-
cionar e dão ao hóspede os confortos mais básicos. Mas se 

forem esquecidos, podem causar grandes problemas

Vitais e invisíveis: 
A manutenção dos equipamentos 

de grande porte num hotel

Não são vistos, mas estão ali: cada detalhe do hotel depende dos grandes equipamentos que dão vida ao fl uxo de trabalho hoteleiro
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Pensar em mimos para os 
hóspedes como choco-
lates ou brindes sobre 

o travesseiro pode ser uma boa 
estratégia para fazê-lo voltar ao 
hotel. Mas isso pode vir por água 
abaixo caso os confortos mais 
básicos de sua estadia não estejam 
funcionando bem. Água quente 
no chuveiro, temperatura ideal no 
quarto e a própria energia elé-
trica que faz tudo isso funcionar 
é o mínimo que o cliente espera 
quando viaja, e ter tudo isso 
sempre em funcionamento pode 
parecer simples, mas carece de 
total atenção do gestor hoteleiro.

A manutenção preventiva é 
um assunto recorrente na hotela-
ria. Geralmente quando esse as-
sunto é levantado, logo pensamos 
nos pequenos danos que podem 
ser evitados, como uma dobra-
diça de porta que range ou uma 
pintura descascada. Contudo, 
tratando-se de equipamentos de 
grande porte como elevadores, 
geradores de energia, centrais 
de ar condicionado e bombas de 
aquecimento de água o cuidado é 
ainda mais minucioso: estes itens 
interferem fortemente nos custos 
do hotel, que incidem no valor 
da diária - o que volta a atingir 
o hóspede. Além disso, manter a 
segurança de todos os envolvidos, 
sejam clientes ou colaboradores, 
é essencial. Eles podem não ser 
vistos pelos hóspedes, mas cer-
tamente fazem toda a diferença.

A sinergia entre a equipe ou 
empresa terceirizada de manu-
tenção é essencial. O gestor que 
não orienta seus colaboradores, 
de todos os setores do hotel, a 
reportarem qualquer problema 
durante sua rotina de trabalho, 
pode colher maus frutos no futu-
ro. Ao contrário do que muitos 
hoteleiros possam pensar, a ma-
nutenção planejada é muito mais 
barata que a emergencial, mas 
é a segunda a mais recorrente. 
Desde o projeto arquitetônico até 
a entrega dos serviços ao cliente 
final, todo cuidado com estes 
equipamentos ainda é pouco.

Monitoria diária
Cada equipamento de grande 

porte, tais como aquecedores de 
água, geradores de energia, eleva-
dores, bombas de piscinas, central 
de ar condicionado, bombas de in-
cêndio, transformadores, e outros 
têm sua particularidade de opera-
ção, manutenção e controle, sendo 
necessário em cada caso as ma-
nutenções preventivas, que vão 
desde lubrificação, reparos até 
substituição de peças. O Bourbon 
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Atibaia Convention & Spa Resort, situado 
no interior de São Paulo,  faz um monito-
ramento diariamente, através de um check 
list específico para cada equipamento.

Nilson Bernal, Gerente Geral do em-
preendimento paulista, explica que todo 
equipamento possui uma ficha de cadastro 
e controle, para manutenção preventiva. 
“Alguns equipamentos requerem pro-
cedimentos obrigatórios por legislação, 
como por exemplo, os aquecedores de 
água, que seguem a NR 13 para garan-
tir seu funcionamento com segurança. 
Temos geradores energia de grande porte 
onde a manutenção preventiva mensal 
ou corretiva quando necessário é reali-
zada por uma empresa especializada. 
Nossos elevadores também passam por 
vistorias semanais e sua manutenção é 
feita pelo fabricante do equipamento. 
Grande parte da manutenção dos nossos 
equipamentos é executada pela equipe de 
manutenção do próprio resort”, assegura.   

Na manutenção do resort em 
Atibaia (SP) várias normas de segu-
rança são seguidas, tais como:
• NR-6: Equipamentos de Proteção Individual
• NR-8: Edificações
• NR-9: Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais
• NR-10: Instalações e 
Serviços em Eletricidade
• NR-12: Máquinas e Equipamentos
• NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão
• NR-33: Espaços Confinados
•NR-35: Trabalhos em Altura

Bernal declara ainda que os equipa-
mentos podem ter sua vida útil prolon-
gada, mas para isso, é preciso que sejam 
seguidos rigorosamente as recomendações 
de seus fabricantes, que vão desde sua 

operação, manutenção, até controle. 
“Para a escolha destes equipa-

mentos é necessário um estudo 
técnico bastante detalhado, 

que envolve profissionais 
das diversas áreas da enge-
nharia. A Bourbon possui 
um grupo de consultores 
técnicos altamente qua-
lificados e com expertise, 
que avaliam as caracte-

rísticas funcionais e opera-
cionais, pesquisam o que há 

de melhor no mercado e depois fazer o 
dimensionamento e escolha dos equipa-
mentos. Os cuidados com estes equipa-
mentos é que vão garantir a segurança 
na funcionalidade do resort, garantindo 
o conforto e a higiene, banho com água 
na temperatura e quantidade de confor-
to, ar condicionado e água da piscina 
na temperatura de conforto. As manu-
tenções de valores mais significativos 
são as manutenções corretivas, quando 
necessárias em elevadores e geradores de 
energia, por se tratarem de equipamentos 
que requerem peças específicas e mão de 
obra altamente especializada”, pontua 
o Gerente Geral do Bourbon Atibaia.

Para ele, um plano de manutenção 
eficiente proporciona uma série de 
benefícios para o estabelecimento como 
otimização da vida útil das instalações e 
equipamentos, redução de custos com a 
operação, aumento da disponibilidade de 
apartamentos e operação eficaz, resultan-
do na satisfação dos clientes e gerando 
boa imagem para o empreendimento. 
“Para se ter um plano de manutenção 
eficiente é necessário que o gestor de 
manutenção tenha pleno conhecimento 
do empreendimento, seus equipamentos 
e instalações, de forma a estabelecer uma 
estratégia de manutenção. Além disso, 
é necessário que o empreendimento 
disponibilize equipe adequada, tanto em 
quantidade quanto em conhecimento 
técnico e verba adequada destinada a 
manutenção do empreendimento, que 
pode variar de 0,5 a 3,0% da receita 
bruta mensal. Acredito que esta por-
centagem deva caminhar junto com o 
plano de manutenção”, elenca Bernal. 

Sistema próprio 
de manutenção

Com 301 apartamentos, o Sofitel 
Guarujá Jequitimar Resort, no litoral 
Sul paulista, segue uma série de normas 
e padrões pré-estabelecidos pela rede 
Accorhotels para manter a qualidade na 
entrega de seus serviços, que são voltados 
para um público bastante exigente.  O 
hotel passa por uma auditoria  técnica 
programada  anual e todos os componen-
tes do suporte técnico predial possuem 
programações específicas de manutenção, 

“Para a escolha destes equipa-
mentos é necessário um estudo 

técnico bastante detalhado, 
que envolve profissionais 
das diversas áreas da enge-
nharia. A Bourbon possui 
um grupo de consultores 
técnicos altamente qua-
lificados e com expertise, 
que avaliam as caracte-

rísticas funcionais e opera-
cionais, pesquisam o que há 

46

operação, manutenção, até controle. 
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“Para a escolha destes equipa-
mentos é necessário um estudo 

técnico bastante detalhado, 

cionais, pesquisam o que há 
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com frequências variando em função de 
suas características e utilização. Isso é 
feito por empresas especializadas em cada 
perfil técnico ou pelas próprias fabri-
cantes dos equipamentos ou sistemas.

Segundo Luis Fernando Matos dos 
Santos, Gerente de Manutenção do Sofitel 
Guarujá Jequitimar, o empreendimento 
trabalha com o sistema chamado PMP da 
Accor, da parte corporativa. “Em média, 
a manutenção programada de sistemas 
importantes como o ar condicionado, os 
geradores , elevadores e de circulação de 
água, entre outros, são mensais. Algumas 
rotinas são atendidas por técnicos re-
sidentes e outras sob escala. Todos os 
contratos especializados da programação 
de manutenção via PMP são terceiriza-
dos”, explica o Gerente. As rotinas de 
atuação no resort possuem segmenta-
ção técnica, como: a) Sistemas HVAC 
- Heating, ventilation and air conditio-

Nilson Bernal – 
“Os cuidados com estes 
equipamentos é que vão 
garantir a segurança na 
funcionalidade do resort, 
garantindo o conforto 
e a higiene”
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ning – Com direcionamento técnico via 
PMOC (Plano de Manutenção Operação 
e Controle); b) Grupos Geradores – 
Programação Power Systems CAT; c) 
Elevadores – Programação Técnica OTIS.

Luis Fernando aponta ainda que, 
referente à manutenção, especialmente 
pela verificação  e confirmação da qua-
lidade dos componentes de reposição, 
outro procedimento refere-se à correta 
operação dos sistemas e equipamentos. 
Para ele, um produto de qualidade pode 
ser determinante para definir quantas 
manutenções são feitas. “Um projeto 
corretamente dimensionado, com as 
indicações de produtos de conhecida 
performance e com desempenho técnico 
que permita uma menor interferência 
futura em manutenção resulta em benefí-
cio para toda a cadeia de entrega da UN, 
desde às programações de manutenção 
e despesas inerentes. Os cuidados com 
este tipo de equipamento, tanto sob a 
visão do cliente final como em relação aos 
custos para o hotel, são de total importân-
cia, pois são parte do básico do produto 
hoteleiro, que é a entrega predial, com 
impacto direto aos hóspedes pela indis-
ponibilidades de espaços e serviços pela 
falta de itens”, comenta, ressaltando que 
em relação aos custos, uma programação 
bem seguida propicia menores interfe-
rências corretivas e um custo associado 
bem maior que a prevenção, que gira 
em torno de 3% da receita líquida.

Manutenção Predial 
Integrada

Para auxiliar na administração, pro-
porcionando um gerenciamento de forma 
eficiente, com uma melhor organiza-
ção dos documentos e informações do 
Departamento de Manutenção, o Grupo 
Nobile Hotéis utiliza o programa MPI 
– Manutenção Predial Integrada, que 
abrange processos como solicitação de 
serviço, controle de consumo de água, 
energia elétrica e gás, controle de estoque, 
ferramentas, equipamentos, relatórios, 
programas preventivos e outros controles.

 De acordo com Luiz Cláudio de 
Oliveira, Diretor de Patrimônio do Grupo 
Nobile, os empreendimentos adminis-
trados pelo Grupo possuem uma equipe 
enxuta, multifuncional e treinada para 
atuar nas áreas onde possam ocorrer 
problemas ou falhas, como também fazer 
a checagem básica nos equipamentos, 
conforme o plano de manutenção onde 
constam as periodicidades de verifica-
ções. Essas checagens, necessárias ao bom 
funcionamento dos equipamentos, constam 
de vários itens e controles e dependem de 
cada empreendimento ou equipamento. 

Independentemente do tipo de hotel, a 
manutenção dos equipamentos de gran-
de porte, como gerador de água quente, 
gerador de energia, elevadores, bombas 
em geral e central de ar condicionado é 
realizada nos hotéis da Nobile por em-
presas terceirizadas, constando do plano 

O Sofi tel Guarujá Jequi-
timar (SP) passa por 
vistorias técnicas mensais 
e anuais, padronizadas 
pela AccorHotels
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de manutenção de cada empreendimen-
to todas as ações e periodicidades das 
preventivas, com o acompanhamento e a 
supervisão de cada responsável da área 
de manutenção em cada empreendimen-
to.  O MPI serve também como facilitador 
na gestão do Departamento quanto ao 
acompanhamento de contratos de pres-
tação de serviços públicos ou privados. 
“Esse sistema dispõe de um módulo 
para o PMOC - Plano de Manutenção, 
Operação e Controle -, exigido na 
Portaria 3.523/MS. Nele são estipulados 
os prazos em que as verificações e cor-
reções técnicas deverão ser executadas 
em cada equipamento de Climatização, 
Ventilação e Exaustão. Dessa forma, por 

meio do módulo, pode-se fazer as 
programações e o cadastro das 

máquinas e equipamentos 
com as atividades periódicas 
preventivas”, explica Luiz.

Em todos os empre-
endimentos adminis-
trados pelo Grupo são 
realizadas periodicamente 
uma vistoria tendo como 

objetivo a verificação “in 
loco” das ações preventi-

 Suíte do Tryp by 
Wyndham Ribeirão 
Preto, um dos hotéis 
geridos pela Nobile

vas e corretivas, e a atuação da equipe 
na gestão da manutenção. Essa visita 
é realizada a cada quatro meses e con-
siste na verificação do funcionamento 
dos equipamentos, instalações e sistema 
em geral, bem como a conservação da 
edificação e o cumprimento da norma 
NBR – 5674 - Manutenção de Edificações, 
com base na norma NBR – 14037 - 
Manual de Operações - uso e manutenção 
das Edificações e Manuais da Rede.

O Diretor de Patrimônio do grupo 
também explica que a vida útil de um equi-
pamento, já estimada pelo fabricante (em 
meses ou anos), é iniciada no momento que 
entra em operação. Entretanto, para que 
o equipamento possa cumprir a funciona-
lidade para qual foi projetado e atingir a 
vida útil estimada, é necessário que haja um 
plano de manutenção adequado e observar 
alguns fatores que possam prejudicar sua 
vida útil, como por exemplo: intempéries 
da natureza e maresia nas regiões litorâ-
neas. Nesses casos, devem ser previstos 
uma proteção maior do equipamento com 
a intervenção de manutenções preventivas 
em menor periodicidade. “Seja qual for o 
produto de qualidade, quem vai determi-
nar quantas manutenções são necessárias é 

meio do módulo, pode-se fazer as 
programações e o cadastro das 

máquinas e equipamentos 
com as atividades periódicas 
preventivas”, explica Luiz.

endimentos adminis-
trados pelo Grupo são 
realizadas periodicamente 
uma vistoria tendo como 

objetivo a verificação “in 
loco” das ações preventi-

5050
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o fabricante, que é inserido no MPI, o plano 
de manutenção com as rotinas que podem 
ser com maior periodicidade ou não. Para 
escolha de um equipamento são levados 
em consideração o custo e o benefício, 
assim como outros critérios importantes, 
por exemplo: adquirir sistema de ar condi-
cionado com o sistema inverte e proteção 
Gold -Fin (anti corrosão), utilizados em 
áreas litorâneas; bombas de recalque com 
partidas com inversor de frequência e fator 
de potência adequados, que diminuem o 
custo de energia, não sobrecarregando o 
sistema elétrico; na aquisição de aquecedo-
res e geradores de água quente, adquirir 
equipamento com nova tecnologia, com 
maior vida útil e menor custo energéti-
co para operação”, assegura o Diretor, 
mencionando também que os valores que 
envolvem a gestão de manutenção própria 
giram em torno de 12% do orçamento e 
com empresas terceirizadas, em 27%. 

A Nobile adota na gestão da manu-
tenção dos empreendimentos Inspeções 
periódicas; Plano de manutenção; Software 
de gestão de Manutenção – MPI. Todas 
estas ações são acompanhadas pelo 
Departamento de Manutenção de cada 
empreendimento, sob a supervisão do 
Departamento Técnico Corporativo do 
Grupo e anualmente são feitos investimen-
tos específicos, planejados e incluídos no 
CAPEX (despesas de capital ou investimen-
to em bens de capital), como substituição 
ou aquisição de novos equipamentos.

Primeiros 120 dias
 Ainda que a maioria dos hotéis 

tenham sua própria equipe de manuten-
ção, muitos deles também contratam este 
serviço, principalmente para os equipa-
mentos de grande porte que necessitam 
de conhecimento técnico para revisões 
e reparos. Para as empresas que reali-
zam estes serviços, o setor hoteleiro faz 
parte de um nicho de mercado que exige 
maior atenção e qualidade, considerando 
que existem dois tipos de clientes en-
volvidos: o próprio gestor e o hóspede. 
A empresa Tekna Engenharia realiza 
trabalhos para todo o mercado corpo-
rativo, contudo, delimita sua força de 
trabalho aos segmentos mais exigentes 
como este. Ela atua com implantação e 
manutenção de sistemas de instalações 
mecânicas e especiais (ar condiciona-
do, ventilação/exaustão, pressurização 
e detecção e combate a incêndio).

De acordo com Gian Formenton, 
Diretor da empresa, a rede hoteleira 
tem utilizado em seus projetos equipa-
mentos de pequeno e grande porte e 
o grande desafio é sempre realizar as 
rotinas estabelecidas, de forma a manter 
os equipamentos em funcionamento com 
100% de sua capacidade. “Garantindo 
que os equipamentos estejam sempre em 
pleno funcionamento, o reflexo no custo 
operacional é significativo. Os primei-
ros 120 dias após a implantação de um 
sistema são cruciais para se diagnosticar 
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e estabelecer as necessidades especificas 
de cada rotina. Após esse período, com 
um plano de manutenção elaborado 
de maneira assertiva, é necessário que 
sejam feitas intervenções de manutenções 
preditivas e preventivas. De maneira 
programada e sistêmica, as intervenções 
geram menor impacto na operação do 
empreendimento se comparadas às ma-
nutenções corretivas”, explica Formenton.

Para atuar com segurança e de acordo 
com requisitos normativos em relação 
aos sistemas de climatização e ventila-
ção, as principais normas seguidas são: 
• NBR 14679 (Sistemas de condiciona-
mento de ar e ventilação — Execução 
de serviços de higienização);
• NBR 16401 (Instalações de ar-condi-
cionado - Sistemas centrais e unitários)
• Portaria nº. 3.523, de 28 de agosto 
de 1998, que contém medidas básicas 
referentes aos procedimentos de ve-
rificação visual do estado de limpeza, 
remoção de sujidades por métodos 
físicos e manutenção do estado de 
integridade e eficiência dos compo-
nentes dos sistemas de climatização;
• Resolução RE nº. 9, de 16 de janeiro 
de 2003, que trata de padrões refe-
renciais de qualidade de ar interior 

em ambientes de uso público e cole-
tivo, climatizados artificialmente;
• Boas práticas aplicadas e em-
basadas em algumas normativas 
de entidades internacionais como 
SMACNA, ASHRAE, AHRI.

Cada sistema possui suas normas 
específicas e é atendendo a cada uma 
delas que a Tekna Engenharia atua. “Por 
exemplo, sistemas de exaustão de cozi-
nhas profissionais devem atender a NBR 
14518. Já sistemas de Detecção e combate 
a Incêndio são regulamentados pela NBR 
17240, além de seguirem o que determi-
nam as Instruções Técnicas do Corpo 
de Bombeiros do Estado corresponden-
te”, menciona o Diretor. Ele afirma que 
aumentar a vida útil dos equipamentos é 
um dos principais objetivos de um plano 
de manutenção adequado. Com isso, 
além dos equipamentos estarem aptos ao 
uso, sem nenhum tipo de risco ao usu-
ário, estará operando com menor custo 
operacional ao longo de toda sua vida 
útil.  Para isso, é preciso identificar as 
necessidades de cada empreendimento, 
avaliando os equipamentos e a opera-
ção de cada um deles; estabelecer uma 
rotina assertiva de manutenções prediti-
vas e preventivas; seguir rigorosamente 

A Tekna Engenharia 
possui sua própria frota 

de caminhões para trans-
porte dos equipamentos
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as rotinas estabelecidas; manter equipe 
atualizada e treinada e manter o históri-
co de intervenções dos equipamentos.

Formenton assegura que os clientes 
corporativos estão mais atualizados com 
a necessidade de se ter um trabalho bem 
executado e tem convicção dos frutos 
colhidos. “A grande maioria têm absor-
vido o fato de que a manutenção deixou 
de ser tratado como gasto e passou a ser 
visto como um investimento por par-
te das empresas. A qualidade do ar e 
o conforto ao usuário, a confiabilidade 
do sistema, o reflexo no custo operacio-
nal, a conservação do patrimônio, são 
alguns dos resultados que aqueles que 
investem nos processos de manuten-
ção adequados têm encontrado. Essa é 
a forma de gestão que proporcionamos 
aos nossos clientes”, pontuou o Diretor.  

Plantão 24h
Imagine que seu hotel está com 100% 

de ocupação em plena alta temporada e 
de repente, ocorre uma falha na central 
de ar condicionado ou no aquecedor de 
água no meio do dia ou na madrugada, 
interrompendo banhos ou tornando a 
suíte uma verdadeira sauna. Certamente, 
o telefone da recepção não pararia de 
tocar, até que o problema fosse resolvi-

do. Nessa situação hipotética, a equipe 
de manutenção poderia estar treinada 
para resolver o problema, mas nem 
sempre isso acontece. Neste caso, ter 
uma equipe que resolverá o proble-
ma a qualquer hora do dia é o ideal.

A implantação de um grupo gerador 
pode gerar economias de até 40% na 
conta de energia, onde é possível pagar 
o investimento com a própria economia, 
dependendo da modalidade contratada 
junto a concessionária. Para clientes onde 
sua operação é standby, pode amenizar 
perdas incalculáveis, pois evita hóspe-
des presos em elevadores, desconforto 
em hospedagens, falta de água, segu-
rança, entre outras situações que faria o 
hóspede trocar o hotel e ainda solicitar 
reembolsos, ou ainda mover processos.

Com serviço disponível 24h por dia, 
sete dias por semana, a MP Gen realiza 
além de venda de grupos geradores, 
manutenções preventivas e corretivas 
em grupos geradores; retrofits de gru-
pos geradores; filtragem e tratamento 
de diesel; montagens de painéis e infra-
estruturas e fornecimento de peças de 
reposição. Ricardo Dinelli, Diretor da 
empresa, explica que a manutenção segue 
os procedimentos recomendados pelos 
fabricantes dos equipamentos e confor-

A MP Gen realiza retrofi t 
de grupos geradores
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me o plano de manutenção elaborado 
de acordo com as necessidades de cada 
equipamento. Os controles são feitos 
através do check list de manutenção e as 
informações coletadas  são cadastradas 
em um software de manutenção que 
sinaliza as atividades para as próximas 
manutenções, seguindo as normas de 
segurança NR 10, NR 18 e NR 35.

Dinelli afirma que desde o projeto, 
instalação e pós instalação as atenções são 
muitas, desde aterramento, distribuição 
das cargas, tanque de combustível de  fácil 
manutenção, combustível de boa procedên-
cia, revisões periódicas, peças e lubrificante 
de boa qualidade, aplicação do plano de 
manutenção recomendado entre outros 
procedimentos são fundamentais ao bom 
funcionamento do equipamento. “Antes de 

tudo, é importante ressaltar que fazer 
a manutenção adequada do Grupo 

Gerador, ou qualquer outro sis-
tema eletro-mecânico, significa 
economizar, reduzir perdas. 
A garantia de funcionamen-
to de um Grupo Gerador, 
nas horas mais difíceis, 
depende essencialmente 
da execução do Programa 

de Manutenção Preventiva, 
indicado por cada fabricante. 

Um contrato de Manutenção Preventiva 
Mensal é a escolha de menor custo, para 
garantir que o equipamento funcione ade-
quadamente, a qualquer tempo; Emissão 
de ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) junto ao CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia; 
contar com um Plantão Técnico, 24h por 
dia, 7 dias por semana; preservar a vida 
útil do equipamento e minimizar o custo 
de depreciação normal do equipamen-
to, pelo melhor estado de conservação e 
consequente valor de revenda”, alerta o 
diretor da MP Gen, que atua desde 1995.

A MP Gen já instalou grupos gerado-
res em prédios com mais de 20 andares 
como no antigo Hotel Meridien, no Hotel 
Marina Palace e Marina All Suites, entre 
outros. A empresa realizou desde o projeto 
de engenharia à construção e montagem 
de estruturas metálicas que suportassem o 
peso e o trabalho do Grupo Gerador, assim 
como estudo de impacto ambiental. “A MP 
Gen é pioneira na montagem de Usinas de 
Geração de Energia, composta por qua-
tro ou mais Geradores, “empilhados em 
prateleiras”, o que economiza até 50% do 
espaço necessário. Ainda é uma solução 
para poucos, dado a complexidade técnica. 
Recentemente, a empresa inaugurou seu 
showroom para atender as necessidades de 
mais clientes”, acrescentou Ricardo Dinelli.

O software da Leankeep 
permite o controle de 
sistemas como ar condi-
cionado, iluminação, 
hidráulica, elétrica 
entre outros

me o plano de manutenção elaborado 
Um contrato de Manutenção Preventiva 
Mensal é a escolha de menor custo, para 

O software da Leankeep 
permite o controle de 

tudo, é importante ressaltar que fazer 
a manutenção adequada do Grupo 

Gerador, ou qualquer outro sis-
tema eletro-mecânico, significa 
economizar, reduzir perdas. 
A garantia de funcionamen-
to de um Grupo Gerador, 
nas horas mais difíceis, 
depende essencialmente 
da execução do Programa 

de Manutenção Preventiva, 
indicado por cada fabricante. 
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Software de manutenção
Para evitar surpresas ruins duran-

te a estadia do hóspede e os possíveis 
prejuízos que elas possam acarretar, o 
melhor é ter a manutenção preventiva 
tratada de forma séria e efetiva. Todas 
as diversas frentes de trabalho de um 
hotel — governança, recepção, guest 
relations e restaurante, por exemplo —, 
precisam estar trabalhando de forma 
integrada e um software de manutenção 
predial pode se mostrar a solução ideal 
para organizar as frentes de trabalho, 
garantindo a satisfação dos hóspedes.

O software Leankeep Hotel é simples 
de operar e atua no planejamento e no 
controle predial do hotel ou rede ajudan-
do a reduzir gastos e custos operacionais 
de forma virtual. Suas funcionalidades 
facilitam o controle de sistemas como ar 
condicionado, iluminação, hidráulica, 
elétrica entre outros, além de organizar 
a agenda de trabalho de diversas equi-
pes, tornando as respostas aos chama-
dos muito mais rápidas e eficientes.

A abertura de ocorrências, por exem-
plo, fica centralizada e pode ser feita 
diretamente por tablet ou celular sem 
necessidade de conexão com a inter-
net, agilizando a solução. O cadastro de 
áreas, equipamento e sistemas permite 
organizar a manutenção planejada e a 
corretiva de forma mais eficaz, anteci-
pando e evitando possíveis falhas. Até os 
fornecedores podem ter acesso e acom-
panhar os serviços que precisam executar 
ou materiais que precisam fornecer.

O Leankeep também produz diversos 
tipos de relatórios que evidenciam indica-
dores para ajudar na tomada de decisões 
estratégicas. Acompanhando gastos e 
consumos, o software acaba ajudando a 
gerar economia no empreendimento. As 
vantagens do software são perceptíveis 
assim que o cliente começa a entender 
e desfrutar completamente de todas as 
funcionalidades. Com alta capacidade de 
adaptação, o Leankeep Hotel atua em di-
versas frentes. A gestão diária fica menos 
complicada, avisos, relatórios e alarmes 
podem ser criados para acompanhar o an-
damento das atividades e até a emissão do 
PMOC é facilitada, podendo ser feita em 

apenas um clique. “Antes do Leankeep, 
a manutenção era vista aqui como vilã. 
Ninguém achava que ela poderia gerar 
renda. Mas, na verdade, o software gera 
economia para a empresa porque evi-
dencia o que não foi consertado, quantas 
vezes um equipamento estragou, quais 
setores são mais descuidados”, comenta 
Aguinaldo Godói, gerente corporativo 
de Manutenção da Rede Plaza Hotéis, 
cliente do Leankeep há sete anos.

Já a rede hoteleira BHG - Brazilian 
Hospitality Group tem usado o software 
para gerenciar melhor os indicadores 
das equipes de manutenção e ter um 
controle maior e mais eficaz sobre as 
ocorrências. “Com os indicadores de 
gestão proporcionados pelo Leankeep 
passamos a medir o desempenho das 
equipes de várias formas e, assim, ata-
car melhor os pontos de falhas”, con-
ta Jorge Leonardo Villardo Martins, 
coordenador de Projetos da BHG.

Para comprovar a versatilidade e 
adaptabilidade do software, a rede de 
hotéis Deville destaca ainda um ter-
ceiro exemplo de benefício: “Antes do 
Leankeep, os diversos departamentos 
do hotel solicitavam a manutenção 
verbalmente e muitas vezes os chama-
dos eram esquecidos, gerando conflitos. 
Hoje temos a ferramenta para registro 
das necessidades de cada um”, relata 
Edenilson Guedes, supervisor de manu-
tenção e patrimônio da rede. A gestão 
otimizada proporcionada pelo Leankeep 
Hotel se reflete no ativo principal deste 
tipo de empreendimento. O hotel aten-
de melhor as necessidades dos clientes, 
que saem mais satisfeitos e deixam 
reviews mais positivos, fomentando 
o retorno e as novas oportunidades.

Capacitação para hotelaria
Ainda que os equipamentos de 

grande porte sejam invisíveis aos hós-
pedes, o resultado da manutenção dos 
mesmos atinge este público diretamente. 
Tratando-se de clientes diferenciados, 
se comparado com uma indústria, por 
exemplo, a MAC Engenharia realiza um 
treinamento específico com toda sua 
equipe, que tem no Brasil cerca de 1.000 
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funcionários, para oferecer um servi-
ço diferenciado e personalizado a este 
nicho. A empresa atua com manutenção 
preventiva e corretiva de centrais de ar 
condicionado, parte hidráulica, elétrica, 
bombas de piscina e geradores e realiza 
mais de 30 horas de treinamento técnico 
e comportamental por ano com seus fun-
cionários, adequado por região do País.

Segundo Raimundo Dunezeu, Diretor 
Executivo da empresa, toda prestadora de 
serviços para hotelaria deve adaptar seu 
know how à especificidade do cliente, e 
por isso, investe mais em profissionais e na 
relação com este público. “Temos técnicos 
atualizados pelas mais modernas técnicas 
de prestação de serviços, que permitem 
agilidade na solução dos problemas técni-
cos e deixamos à disposição da equipe todo 
equipamento e ferramentas necessárias. Em 
hotelaria o cliente não espera a solução do 
problema, ele vai embora. As empresas tem 
que ter a solução, para todos os proble-
mas dos equipamentos que estão sob sua 
responsabilidade, com equipes próprias ou 
parceiros confiáveis”, disserta o Diretor. 

A MAC Engenharia também 
conta com softwares desenvol-

vidos para hotelaria, onde são 
controladas todas as deman-
das, de acordo com o perfil 
e disponibilidade do hotel 
(controle do processo). A 
empresa é uma das poucas 
no ramo que possuem o 

ISO 9000 há mais de 10 anos, 
e em janeiro de 2017 deve 

receber as certificações ISO 14000, que é 
constituído por uma série de normas que 
determinam diretrizes para garantir que 
a empresa pratique a gestão ambiental; e 
18000, que permite uma empresa atingir 
e sistematicamente controlar e melhorar o 
nível dodesempenho da Saúde e Segurança 
do Trabalho por ela mesma estabelecido, 
padronizando os serviços em todo o País. 

A preocupação do hoteleiro é com a 
ocupação do hotel, satisfação do cliente 
e sua rentabilidade. Para Dunezeu, as 
atividades secundárias primordiais para 
o sucesso da operação devem ser trata-
das por empresas que tem experiência 
em manutenção em hotéis. “Temos que 
achar o equilíbrio entre o custo operacio-
nal e a rentabilidade do hotel. As rotinas 
de manutenção têm que ser executadas 
prioritariamente. As empresas especia-
lizadas devem conscientizar os gestores 
(clientes) de sua importância, para segu-
rança operacional do hotel. Nós do Grupo 
MAC, temos uma experiência grande em 
manutenção de hotéis (mais de 20 anos) e 
uma equipe treinada em todas as discipli-
nas que envolve a manutenção de hotéis. 
Possuímos hoje mais de 50 engenheiros 
especializados, além de técnicos e outros 
profissionais ligados a essa área. Somos 
autorizados dos principais fabricantes de 
equipamentos para hotel e uma rede de 
parcerias, que nos credencia a prestar servi-
ços para grandes redes”, pontua o Diretor.

Em suas duas décadas de serviços 
prestados, os principais problemas encon-
trados nos hotéis pela empresa, segundo seu 
Diretor, se resumem à falta de planejamento e 
conhecimentos técnicos dos equipamentos e a 
falta de  planejamento e controle das ativi-
dades de manutenção, principalmente dos 
itens críticos. Em relação ao meio ambiente, 
Dunezeu pontua que as empresas devem ter 
em seus processos produtivos o controle, do 
rejeito de suas atividades dando o destino 
final correto. “Nós temos todas nossas ativi-
dades o controle de nossos rejeitos, além de 
trabalhar fortemente na conscientização de 
nossos colaboradores. Procuramos utilizar 
tecnologia limpa em nossos processos, além 
de recomentar em nossos processos equipa-
mentos que tenham tecnologia limpa, com 
menor impacto ao meio ambiente”, afirma.  

Raimundo Dunezeu – 
“As empresas especializa-
das devem conscientizar 
os gestores de sua im-
portância, para segurança 
operacional do hotel”

A MAC Engenharia também 
conta com softwares desenvol-

vidos para hotelaria, onde são 
controladas todas as deman-
das, de acordo com o perfil 
e disponibilidade do hotel 
(controle do processo). A 
empresa é uma das poucas 
no ramo que possuem o 

ISO 9000 há mais de 10 anos, 
e em janeiro de 2017 deve 
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parceiros confiáveis”, disserta o Diretor. 
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A MAC Engenharia também 
conta com softwares desenvol-

vidos para hotelaria, onde são 
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Villa Michelon (RS) 
inclui produtos sem glúten e 
lactose no café da manhã

Situado em Bento Gonçalves, na Serra 
Gaúcha, o Hotel Villa Michelon lança 
mais de 20 itens livres de glúten e lactose 
e à base de soja no café da manhã, voltado 
para hóspedes com restrição alimentar.

Na seleção de produtos podem ser en-
contradas mix de sementes, pães e bolos 
sem glúten, iogurtes sem lactose, chás, 
doce de leite sem lactose e outros pro-
dutos doces e salgados. Complementam 
também a opção de alimentação saudá-
vel, à disposição do hóspede, produtos 
integrais, bebidas à base de soja, como 
leite desnatado e iogurte diet, produtos 
naturais como açúcar mascavo orgânico e 
sementes de chia, além de sucos e frutas.

O proprietário e Diretor Geral do Villa 
Michelon, Moysés Luiz Michelon, afirma 
que a decisão de incluir um cardápio mais 
saudável dialoga com a demanda dos 
hóspedes. “É uma tendência de alimenta-
ção saudável que deve ser considerada e 
respeitada. Já possuíamos o serviço, mas 
ele deveria ser informado no ato da reser-
va. Com o cardápio disponível de ma-
neira permanente, democratizamos a ali-
mentação saudável e acessível”, explicou. 
Confira os novos produtos à disposição:

Sem glúten: Pão de batata; Pão de 
batata doce; Bolo de cenoura; Bolo de 
chocolate; Biscoito doce; Biscoito salgado; 

Cereal de milho (também sem açúcar).
Sem lactose: Iogurte; Doce de 

leite; Leite; Bebida à base de soja; 
Leite desnatado; Iogurte diet. 

Hotel Fazenda 
Village Montana 
 inaugura estufa orgânica

O hotel fazenda Village Montana (SP) 
reuniu cerca de 30 crianças do Projeto 
Guri do Polo Socorro para a inauguração 
da nova estufa de alimentos orgânicos do 
hotel. As crianças puderam plantar mu-
das de alface e nomearam o primeiro can-
teiro de “ Villa Verde do projeto Guri”.

George Chauh, Gerente de 
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Café da manhã 
para intolerantes a 
lactose e celíacos 
do Villa Michelon

 Os ingredientes colhidos serão 
utilizados na cozinha do hotel
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Operações do hotel, comenta que os 
alimentos colhidos da estufa também 
serão utilizados no restaurante do 
hotel. “O projeto da estufa faz parte 
do calendário de sustentabilidade do 
hotel e os legumes e verduras plan-
tados e colhidos lá serão utilizados 
no nosso restaurante”, afirmou.

O Hotel Fazenda Village Montana está 
localizado em Socorro, há 130 km da capital 
e está cercado pela Serra da Mantiqueira.

Bourbon Atibaia realiza 
23ª edição do Bourbon Wine 
Tasting & Dinner

O Bourbon Atibaia Convention & 
Spa Resort promoveu a 23ª edição do 
Bourbon Wine Tasting & Dinner, princi-
pal evento de enogastronomia da região. 
O tema do encontro foi “Itália de norte 
a sul”, uma homenagem à gastronomia 

italiana reconhecida mundialmente.
Os pratos foram servidos na Cave 

Bistrô, espaço localizado no subsolo do 
resort. O restaurante abriga uma adega 
climatizada com mais de 180 rótulos 
de vinho de diversas regiões. Além 
do jantar, o Bourbon Wine Tasting & 
Dinner também incluiu um workshop 
de degustação de vinhos especialmen-

Pratos foram 
servidos no Cave 

Bistrô, restaurante 
no subsolo do 

resort
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te escolhidos pelo Sommelier Robson 
Vital, para harmonização com o menu 
gourmet, preparado com exclusividade 
pelo Chef Juan Banegas e sua equipe.

Para esta edição, além dos profissio-
nais do Resort, o evento também contou 
com a participação de outro chef da Rede, 
Sandro Santoru, que trabalha no Bourbon 
Assunção. Sandro é italiano e trabalhou 
em diversos e restaurantes de seu país e na 
Inglaterra. O Chef está na rede há 5 anos.

O cardápio começou com um amuse 
bouche, em que o Chef Banegas preparou 
uma Terrina diMelanzane e Pepperoni 
com harmonização com o vinho Prosecco 
Ruggeri Brut Superiore; a entrada fria 
conta com La Nostra Panzanella e Burrata 
com Rosato di Toscana Secretum; a 
entrada quente é um Tortelloni Regina 
Margherita; prato principal será uma 
Sinfonia do Mediterrâneo com Chianti 
Clássic o San Fabiano; e por final, a 
sobremesa será um Ravioli de Chocolate 
com Calda de Framboesas e Gelato de 
Amarena com Vino Santo Del Chianti.

Hotel Bandeirantes 
da Barra promove 13º
Festival do Camarão 

No último mês, o Hotel Bandeirantes 
da Barra, em Balneário Barra do Sul (SC) 
realizou o Festival do Camarão, que che-

gou à sua 13ª edição. Para a ocasião, o 
Restaurante Al Mare, especializado em frutos 
do mar, preparou um cardápio especial.

Entre os pratos principais servidos 
estavam o Camarão na Moranga, Strogonoff 
de Camarão, Camarão dos Deuses, Bobó de 
Camarão, Paella de Frutos do Mar, Camarão 
à Belle Muniére e Camarões e Palmitos 
Grelhados. Os petiscos, para entrada, incluí-
ram pastel de camarão, bolinho de camarão, 
camarão à milanesa, camarão sem cas-
ca na manteiga, camarão sem casca ao 
alho e óleo e batata frita. Como acom-
panhamentos dos pratos, o Al Mare 
também ofereceu arroz branco, risoto 
de camarão, molho de camarão, pirão 
de camarão e batata palha. As opções 
de salada eram abacaxi com camarão, 
salada de legumes, mix de folhas verdes, 
maionese de camarão e Sushi Urakami. 

Ecologic Ville Resort (GO) 
comemora aniversário de Goiânia 
com festival gastronômico

O Ecologic Ville Resort by Vivence, 
resort all inclusive situado na Região 
Centro-Oeste, realizou um Festival 
Gastronômico especial para comemorar o 
aniversário da capital goiana. O Festival 
Goiano contou com comidas típicas e 
uma vasta programação cultural com 
shows de dança catira, de violeiros e da 
dupla sertaneja Guilherme e Eduardo.

O cardápio do festival inclui o 
chamado Buffet do Cerrado, com-
posto pelo famoso empadão goiano, 
galinhada à moda do Cerrado, peixa-
da à moda goiana, pirão, arroz com 
pequi e Mane Pelado – bolo de man-
dioca com coco e queijo Minas. 

Festival aconteceu 
no restaurante 
Al Mare

Nivaldo Narã

Galinhada com pequi 
integra o Buffet do Cerrado
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Pelo modelo all inclusive, estão 
inclusos café da manhã, almoço e 
jantar nos restaurantes Gourmet e 
Fourquilha. O cardápio contém op-
ções de churrasco, salgados, aperitivos, 
sorvetes, além de caipirinhas, cervejas, 
chope, vinhos, refrigerantes e água. 

Restaurante do Belo 
Horizonte Othon Palace 
participa de semana gastronômica

O Restaurante Varandão, locali-
zado no 25º andar do Belo Horizonte 
Othon Palace (MG), participou da 13ª 
edição do Restaurant Week, um dos 
maiores festivais gastronômicos do 
mundo. O evento aconteceu de 17 de 
outubro a 6 de novembro e, nesse pe-
ríodo, o público pode desfrutar das 
criações do chef Manoel Pereira.

Para o Restaurant Week, o chef pre-
parou um menu especial, com entrada, 
prato principal e sobremesa. Foi possível 
escolher entre duas sugestões de entrada: 
Carpaccio de pupunha com baby folhas 
e figos ao vinho do Porto ou Mini Quiche 
de Shimeji com Queijo Coalho e Geléia 
de Jabuticaba. Como prato principal, 
também tiveram duas opções: Tornedor 
de Mignon ao pesto de castanha e mini 
batatas recheadas com gorgonzola ou 
Capelasi de tomate seco com muçarela 
de búfala ao molho de queijo ementhal. 
Entre as opções de sobremesa estavam 
Banoffee de banana com chocolate ao 
caramelo na taça ou Mini Naked rechea-
do com doce de leite e frutas vermelhas. 

Além de ofertar pratos da fina gas-
tronomia a um baixo preço, os estabe-
lecimentos participantes do Restaurant 
Week, sugeriram que os clientes façam 
uma contribuição de um real ou mais que 
será destinado a uma instituição benefi-
cente. Ao final do evento, todo valor ar-
recadado foi doado integralmente para as 
fundações que auxiliam pessoas carentes.

Hotel Insólito (RJ) 
promove jantar a quatro mãos

No dia 22 de outubro, o Chef Carlos 
Cordeiro, responsável pelo restaurante 
A Galeria, no Insólito Boutique Hotel 
& Spa, recebeu o Chef Daniel Pinho 
para oferecer um menu a quatro mãos, 
feito com ingredientes frescos colhidos 
e pescados nas imediações do empre-
endimento localizado em Búzios (RJ).

Ambos os chefs seguem a filosofia 
da cozinha artesanal contemporânea, 
que prioriza a utilização de produtos 
recém-colhidos em horta própria e de 
ingredientes produzidos por pequenos 
produtores locais. O cardápio em sete 
etapas foi baseado no que vem da ter-
ra e do mar, utilizando frutos do mar 
pescados na própria Praia da Ferradura 
e ervas e vegetais que foram colhidos 
da horta que fica dentro do hotel. 

A parceria para o jantar a quatro mãos 
veio do encontro de ideias entre a gastro-
nomia feita pelos dois chefs. Daniel Pinho 
acaba de inaugurar o La Nave Bistrô Bar, 
seu primeiro restaurante em parceria com 
o empresário Pedro Peixoto, que parti-
lha dos mesmos preceitos de utilização 
de insumos frescos e locais que o Chef 
Carlos Cordeiro utiliza no A Galeria. 

Da cozinha de autor de Pinho saem 
receitas que valorizam o pequeno produ-
tor e ingredientes naturais, além de itens 
frescos, como peixe e hortaliças e pimen-
tas da pequena horta local. “Nossa cozi-
nha é muito similar em relação à nossa 
prioridade, que é trabalhar somente com 
produtos sazonais plantados em nossas 
hortas. Fazemos parte do movimento de 
chefs que valoriza como alta gastronomia 
o que for mais vivo e fresco. Nós dois 
viemos da escola brasileira que crê na boa 
gastronomia sendo simples, orgânica, 

Mini Quiche de 
Shimeji com 
Queijo Coalho
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sazonal e totalmente dependente da mãe 
natureza”, afirmou Carlos Cordeiro.   

O cardápio do jantar teve sete etapas: 
amuse bouche, entrada fria, entrada quen-
te, prato principal com peixe, prato princi-
pal com pato, pré-sobremesa e sobremesa. 
O chef Daniel Pinho preparou como 
prato principal o tagliatelli com molho de 
lagostins, rúcula e amêndoas. Já o Chef 
Carlos Cordeiro fez o magret de pato 
com repolho envelhecido no vinagre de 
Jerez, ameixa e farofa de algas tostadas.

Etoile Hotels incrementa 
cardápio com novas sobremesas

Em parceria com a Chocolat du Jour, 
a rede Etoile Hotels criou sobremesas 
exclusivas, que entraram para o cardá-
pio do Jorge Restaurante, localizado 
nos dois hotéis da rede: Etoile Itaim 
e Etoile Jardins, na capital paulista. 

As novidades consistem em três 
opções: Mousse de Chocolate - com 
raspas de chocolate ou esfera acom-
panhando calda quente de abricot ou 
chocolate a 53%, Duo Chocolate – que 
consiste em massa de bolo de chocola-
te 53% e massa de bolo de chocolate ao 
leite, regadas com redução de laranja e 
intercaladas por ganache composta por 
chocolate 53%, doce de leite e licor de 

amêndoas, e o Choco Chaud – o famoso 
chocolate quente da Chocolat du Jour.

A rede já usa os chocolates da marca 
na abertura de cama e outros mimos, 
mas essa é a primeira vez que os cho-
colates da Chocolat du Jour servem de 
matéria prima para criação das sobre-
mesas do Jorge Restaurante.  “A Etoile 
Hotels acredita muito nessa associação 
das marcas, uma vez que a Chocolat du 
Jour segue o mesmo padrão de sofistica-
ção dos hotéis. Além disso, procuramos 
sempre parceiros comprometidos com 
uma excelente prestação de serviços, 
o que reflete diretamente no cuidado 
e carinho com nossos hóspedes”, afir-
mou o Gerente Geral Thiago Ebert.

Além das sobremesas, que farão parte 
do cardápio, o restaurante oferece ainda 
opções para a compra de alguns produ-
tos selecionados da Chocolat du Jour.

Chef cria menu exclusivo para os 
hotéis Grand Mercure 

Os hotéis Grand Mercure Brasília Eixo 
Monumental (DF), Grand Mercure São 
Paulo Ibirapuera (SP) e Grand Mercure 
Rio de Janeiro Riocentro (RJ) oferece-
ram em seus bares o Menu Belisquetes, 
composto por seis receitas assinadas pela 
Chef Morena Leite. Os pratos são inspira-
dos nas estações primavera e verão e fica-
ram disponíveis até o dia 2 de novembro.

Criado com exclusividade para estes 
hotéis, os petiscos têm a identidade 
marcante da chef, que valoriza em cada 
prato a gastronomia brasileira. O menu 
foi composto por blinis de beterraba 

Restaurante 
Galeria no Insólito 

Boutique Hotel

Mousse de Chocolate com esfera acompan-
hando calda quente de abricot ou chocolate
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com espinafre e burrata, canudinho de 
bacalhau, vol au vent de abóbora com 
tabule de quinua, pastel de palmito 
com gema mole, bolinho de feijoada 
e churros de tapioca com vatapá.

A parceria ressalta a valorização 
dos aspectos inspiradores da cultu-
ra regional e das diversas influências 
presentes em cada parte do País, um 
dos pilares da marca Grand Mercure. 
“O Brasil possui grande riqueza cultu-
ral e diversidade gastronômica. Cada 
região tem aspectos muito peculiares e 
queremos levar um pouco destes in-
gredientes, que traduzem a essência da 
autenticidade de nossa marca, para os 
bares durante o festival de petiscos”, 
destacou Mariângela Klein, Gerente de 
Marketing das marcas Upscale e Luxo 
da AccorHotels na América do Sul.

L’Hotel PortoBay (SP) 
apresenta novo cardápio

O Trebbiano Ristorante, localiza-
do no mezanino do L’Hotel PortoBay 
São Paulo, está com um novo menu 
composto de entrada, prato princi-
pal e sobremesa. Com criações as-
sinadas pelo Chef Luiz Pinheiro, o 
novo menu apresenta uma seleção de 
novidades, como a Polenta cremosa 
com ragu de linguiça toscana e quei-
jo de cabra, Salada de frutos do mar 
com quinoa real e shitake assado, 
Quiche de cogumelos com mésclun 
de folhas e azeite trufado e Salada 
tropical com camarões crocantes e 
brotos de hortaliças, para a entrada.

Dos pratos principais, o menu ago-
ra conta com polvo. O molusco está 
no Espaguete arrabiata com tentáculos 
de polvo grelhados no azeite de ervas. 
A novidade também está presente no 
Escalope de vitelo a saltimboca a la 
romana com risoto de açafrão, Coxa 
de pato confitada ao molho de vinho 
marsala com risoto de mandioquinha e 
crocante de presunto parma, Bacalhau 
grelhado em crosta de ervas com purê 
de mandioquinha e aspargos ao molho 
trufado, Camarões flambados em ni-
nho de palmito pupunha ao molho de 
acerola e Truta assada ao molho de al-
caparras com espinafre e batata sauté.

Outras novidades são o Risoto de 
limão siciliano com vieiras grelhadas, 
Risoto de abóbora com queijo brie, 
Ravióli integral de legumes grelhados 
ao molho pomodoro basílico (sem 
lactose), Lasanha vegetariana de be-
rinjela com funghi porcini e gratinada 
com queijo fresco, Ravióli de burrata 
e limão siciliano ao creme de tomate 
fresco, Nhoque de batata doce ao mo-
lho de queijo de cabra e pinoli e Penne 
sem glúten ao molho de tomate fresco. 

Além do Tradicional Petit Gatêau de 
chocolate belga de laranja com sorvete 
de creme e calda de frutas vermelhas, 
o menu de sobremesa traz Quarteto 
de Crème Brûllée - Chocolate, Limão, 
Morango e Baunilha, Tiramisù em taça 
com biscoito champagne ao vinho mar-
sala, Mousse de chocolate intenso com 
calda de frutas vermelhas, Mantovani 
com creme de zabaglione  e Tarte Tartin 
com sorvete de creme e calda inglesa.

Petiscos têm 
inspiração na 
primavera e verão

Tentáculos de polvo grelhados com 
espaguete arrabiata 
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Novotel Aeroporto 
realiza ação no Asilo Padre Cacique 

O Novotel Aeroporto (RS) reali-
zou uma ação em celebração ao Dia 
Nacional do Idoso, comemorado 
no dia 1º de outubro. O hotel ofe-
receu ao Asilo Padre Cacique uma 
programação exclusiva para o pú-
blico do dia. O roteiro incluiu café 
da manhã, city tour e um piqueni-
que na cidade de Porto Alegre.

Nadia Quadra explica que o tour 
pela cidade tem o intuito de resgatar 
as memórias dos idosos por meio de 
pontos turísticos. “Com o city tour 
pudemos resgatar a memória deles e, 
assim, provocar um olhar mais atento 
dos turistas e moradores da cida-
de para os nossos pontos turísticos, 
que não só contam a história local, 
mas também do País“, destacou.

O primeiro ponto turístico visita-
do foi o “vizinho” do hotel, um dos 
símbolos da Capital gaúcha, a estátua 
do Laçador, seguido de uma visita a 
pé pela Catedral Metropolitana e Praça 
da Matriz, também conhecida como 
Praça dos Três Poderes, onde se encon-
tram o Palácio Piratini, a Assembleia 
Legislativa e o Palácio da Justiça. A 
excursão também incluiu um passeio 
de aeromóvel, transporte que liga o 
Aeroporto Salgado Filho ao metrô.

Em ação social, Barretos 
Country Hotel recebe 5 mil 
crianças da rede pública

Através do Acesso Livre, ação so-
cial realizada pelo Barretos Country 
Hotel (SP), cerca de 5 mil crianças e 
jovens da rede pública de ensino de 
Barretos desfrutam gratuitamente das 
piscinas e outras atrações do parque 
aquático do resort. A ação realizada 
especialmente no mês de celebração ao 
Dia das Crianças conta também com 
trabalho voluntário de funcionários 
do resort e apoio de fornecedores.

Para esta edição, o resort apresen-
ta como novidade a piscina de ondas, 
recentemente inaugurada pelo empre-
endimento. Ao final do passeio todas as 

Programação 
incluiu café da 
manhã, city tour
e piquenique 

Emmanuel Denaui

Piscina de ondas foi destaque 
para a edição deste ano
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crianças recebem lanches doados por 
fornecedores do resort. O Subgerente 
do resort, Fábio Marcondes, lembra que 
esta é a sétima edição Acesso Livre e se 
diz honrado com a realização do projeto. 
“Com esta edição, o projeto contabili-
za aproximadamente 20 mil crianças e 
jovens beneficiados com a ação, o que 
é uma honra para o empreendimento 
e nossos colaboradores”, finalizou.  

Hotéis ibis e Mercure 
promovem Feijoada Solidária

Para celebrar o Dia das Crianças, os 
hotéis Mercure e ibis, das cidades de 
Recife e Petrolina (PE), João Pessoa (PB) 
e Maceió (AL), realizaram uma Feijoada 
Solidária no dia 8 de outubro. Com o 
tema “Encontro de Super-Heróis”, o 
evento aconteceu no Mercure Recife 
Metropolis, ibis Recife Aeroporto, ibis 
Petrolina, ibis João Pessoa e ibis Maceió 
Pajuçara. Todas as 11 unidades das 
bandeiras nesses municípios, no entan-
to, participaram da iniciativa, direta ou 
indiretamente. Toda a verba arrecadada 
foi doada para quatro instituições so-
ciais dessas cidades: GAC - Grupo de 
Ajuda à Criança Carente com Câncer 
de Pernambuco, Apala - Associação 
dos Pais e Amigos dos Leucêmicos 
de Alagoas, Donos do Amanhã e 
Associação Madre Maria das Neves.

Danilo Toledo, Gerente Geral do ibis 
Recife Aeroporto e um dos organizadores 
da Feijoada Solidária, destaca o compro-
misso da rede para com as comunidades 
da região. “Temos um compromisso 
com o desenvolvimento sustentável dos 
nossos hotéis e com as comunidades 
onde estamos inseridos. Por isso, apro-
veitamos a data para ajudar importantes 
instituições locais que trabalham em 
favor das crianças, seja com problemas 
de saúde, como o câncer, ou em condição 
de vulnerabilidades social”, explicou.

As duas redes pertencem à rede 
AccorHotels, e a ação faz parte do 
programa global de desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade social 
da rede, o Planet 21. O projeto é com-
posto por seis pilares com ações para 
serem desenvolvidas por cada um dos 

hotéis. Os compromissos estão relacio-
nados a todos os públicos da empresa 
- colaboradores, hóspedes, parcei-
ros e a comunidade, e abordam duas 
prioridades estratégicas da empresa, 
Alimentos & Bebidas e administração 
sustentável de seus empreendimentos.

Hplus Hotelaria 
apoia a terceira edição do Festival 
Itinerante de Leitura 

A rede Hplus apoiou a terceira edição 
do Festival Itinerante de Leitura Uni 
duni Ler todas as Letras, que acontece 
no Distrito Federal desde 2013. Criado 
e coordenado pela escritora e media-
dora de leituras Alessandra Roscoe, o 
festival tem como objetivo levar leitu-
ras afetivas a creches, escolas, asilos e 
hospitais públicos da capital federal.

Segundo Ricardo Aly, Diretor de 
Marketing e Vendas da Hplus, apoiar 
um projeto desta envergadura é de suma 
importância para a rede. “Levar cultura 
a um público com pouco acesso a este 
universo é uma causa muito nobre para 
nós. A Hplus se preocupa genuinamente 
com a melhoria da qualidade de vida 
da comunidade na qual está inserida 
e partilha de ideais como igualdade e 
inclusão social, que só a educação e a 
leitura podem promover”, enfatiza. 

A segunda etapa desta terceira edição 
do evento começou no dia 7 de outubro, 
com uma leitura sensorial para bebês, 
que foi realizada no CAIC Unesco, na 
cidade de São Sebastião, a cerca de 25 

Ação comemorou o Dia das Crianças
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Alessandra Roscoe em ação realizada no 
Hospital da Criança de Brasília 

José de Alencar
km de Brasília. No dia 14 de outubro, 
foi a vez da Revoada Poética com pi-
pas na Esplanada dos Ministérios.

Mercure Florianópolis 
Convention lança campanha 
para ajudar lar de idosas

O Mercure Florianópolis Convention 
(SC), em parceria com o Mercure 
Florianópolis Centro, o Ibis Centro e o 
Ibis São José, idealizou uma ação social 
para arrecadar fraldas geriátricas para a 

Seove, entidade filantrópica de amparo 
à velhice, e de trabalhos com a comuni-
dade, fundada em fevereiro de 1972.   

O montante arrecadado no mês de 
outubro foi entregue na entidade em 
novembro. A Assistente Social da Seove, 
Andréia Tonin, conta que são usadas 
em média 600 fraldas por semana. “É 
um produto importantíssimo para nós 
e campanhas como essa fazem enorme 
diferença no nosso dia a dia”, comentou. 

Esta foi a segunda iniciativa do 
Mercure Florianópolis Convetion com a 
instituição. A primeira ocorreu no dia do 
turista, em 13 de junho, em que Idosas 
da Seove e também idosos do Lar São 
Joaquim, do Centro de Florianópolis, 
fizeram um passeio pela Capital. Para 
Laryssa Teles, Gerente Geral do Mercure 
Florianópolis Convention, esta é ape-
nas uma pequena ação, mas juntada a 
outras, pode fazer a diferença. “A ini-
ciativa é mais uma gota no oceano, mas 
que somada a outros projetos desen-
volvidos ao longo do ano pode fazer 
diferença para as pessoas da cidade. 
E pode, além disso, servir de inspira-
ção para outras empresas”, concluiu.

Meliá Hotels recebe diploma 
de “Empresa Amiga da Criança 
2016” da Fundação ABRINQ

A rede Meliá Hotels International 
Brasil foi certificada pelo 9º ano con-
secutivo pela Fundação ABRINQ 
com o diploma de reconhecimento 
como “Empresa Amiga da Criança”, 
entregue durante o Encontro das 
Empresas Amigas da Criança. 

O diploma foi concedido à Companhia 
por assumir os compromissos contra 
o trabalho infantil, promover a for-
mação profissional e acesso ao em-
prego protegido para adolescentes 
e realizar ações sociais em benefí-
cios de crianças e adolescentes.

Criada em 13 de fevereiro de 1990 
– ano da promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – pela 
Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Brinquedos, a Fundação ABRINQ 
é uma organização sem fins lucrati-

Ação social arrecadou fraldas 
geriátricas para a Seove 

L.L Comunicação
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vos que tem como missão promover 
a defesa dos direitos e o exercício da 
cidadania de crianças e adolescentes.

ACIR e ABIH-RJ promovem 
XIV Fórum do Meio Ambiente

A Acir Transoeste e a ABIH-RJ – 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Rio de Janeiro promoveram, 
no dia 19 de outubro, no Hotel Ramada 
Recreio, o 14º Fórum do Meio Ambiente. 
As entidades visam proteger as bele-
zas e o patrimônio natural da Barra da 
Tijuca, reafirmando o compromisso 
de conscientizar seus associados. 

O encontro teve como tema o reflo-
restamento do Maciço da Pedra Branca, 
além da dragagem das lagoas da re-
gião, compromisso assumido para as 
Olimpíadas que não foi realizado.  Para 
o Presidente da Acir, Alfredo Lopes, a 
Barra da Tijuca é um destino que en-
volve atividades comerciais diversas, 
sendo um polo de eventos, compras, 
ecoturismo, gastronomia e negócios, 
por isso a união de esforços do empre-
sariado com o poder público é funda-
mental para a prosperidade da região. 

A cerimônia de abertura contou 
com a presença de representantes 
da Secretaria Estadual e Municipal 
do Meio Ambiente. “Temos nes-
te fórum um papel estratégico de 
identificar e colocar em prática 
ações que minimizem o impacto 
ambiental para que o crescimento 
da região se dê de forma planejada 
e sustentável”, defendeu Lopes.

Este é o 9º ano 
consecutivo que 

a rede conquista a 
certifi cação

Com apoio da IHG, 4º Pedal Vo-
luntário contribui com Lar de Crianças

No último mês de outubro, aconte-
ceu em São Paulo a 4ª edição do Pedal 
Voluntário, evento realizado a cada 
dois meses que arrecada itens para uma 
instituição e que conta com o apoio do 
hotel InterContinental São Paulo, da rede 
IHG. Esta edição contribuiu para o Lar 
Batista de Crianças – Unidade Campo 
Limpo, entidade social sem fins lucrati-
vos que presta atendimento à crianças 
e adolescentes em situação de risco.

Para descontrair, os ciclistas puderam 
participar fantasiados. Antes do início 
do percurso, foi servido um café da 
manhã oferecido pelo empreendimen-
to hoteleiro. Entre os itens que foram 
doados estavam brinquedos, material 
de limpeza e itens de bazar como rou-
pas, acessórios e material escolar.

O Lar Batista de Crianças foi fundado 
em 17 de janeiro de 1941 por missioná-
rios e líderes batistas do Estado de São 
Paulo, seguindo a filosofia bíblica que 
ensina que “a fé por si só, se não for 
acompanhada de obras, está morta”.

Hotéis apoiam 
Campanha Outubro Rosa

Durante o último mês, dezenas de 
hotéis apoiaram a Campanha Outubro 
Rosa, que ressalta a importância da pre-
venção ao Câncer de Mama. Neste ano, 
o Holiday Inn Parque Anhembi, hotel 
localizado ao lado do Sambódromo do 
Anhembi, em São Paulo, fez seu tradicio-
nal jantar dançante inspirado na campa-
nha e onde os participantes comparece-
ram com uma peça de roupa cor de rosa.  
Sob a mesma temática, o hotel aderiu à 

Participantes do 4º Pedal Voluntário em 
frente ao hotel InterContinental São Paulo
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Sede da Accor-
Hotels em São 

Paulo recebeu a 
cor da campanha 
de prevenção do 
câncer de mama 

em outubro

Hotéis da rede 
também realizam 

palestras para a 
conscientização 

sobre a importân-
cia do exame de 
câncer de mama

campanha nas redes sociais mudando 
para a cor rosa sua identidade visual.  

Para conscientizar todos os seus públi-
cos – colaboradores, hóspedes, parceiros 
e comunidade – sobre o Outubro Rosa, 
a AccorHotels também desenvolveu 
uma série de atividades no Brasil.

A sede da companhia no País, em 
São Paulo, ficou com a fachada ilu-
minada de rosa durante todo o mês, 
assim como diversos hotéis do Grupo, 
como Grand Mercure Ibirapuera (SP), 
ibis budget Paraíso (SP), ibis bud-
get São Paulo São João (SP), Grand 
Mercure Recife Atlante Plaza (PE), 
Grand Mercure Summerville Resort 
(PE), ibis João Pessoa (PB), ibis 
Maceió Pajuçara (AL), ibis Petrolina 
(PE), ibis Recife (PE), ibis Recife 
Aeroporto (PE), entre outros.  Além 
disso, a empresa incentivou seus 
colaboradores, cerca de 15 mil na 
América do Sul, a enviar fotos da 
equipe usando trajes na cor rosa.

A fachada da Pousada Porto 
Imperial, em Paraty (RJ), recebeu 
iluminação especial e foi o único 
da região do Centro Histórico que 
aderiu a campanha. Como adiantou 
Adriano Lemos, em novembro, a 
Porto Imperial ganhará a coloração 
azul para conscientizar a população a 

respeito de doenças masculinas, com 
ênfase na prevenção e no diagnósti-
co precoce do câncer de próstata.

Para participar e apoiar a campa-
nha, os hotéis da rede Meliá Hotels 
International Brasil iluminaram 
suas fachadas e lobbys na cor rosa. 
Os colaboradores usaram um pin 
no formato de laço cor-de-rosa, 
símbolo mundial de solidariedade, 
comprometimento e mobilização 
em torno da luta contra o câncer 
de mama. Além disso, alguns ho-
téis também realizaram palestras 
aos seus colaboradores com o in-
tuito de conscientizar ainda mais 
sobre o tema do movimento.
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IHG anuncia expansão no México, 
América Latina e Caribe

A rede IHG – InterContinental Hotels 
Group pretende continuar a expandir sua 
marca ao redor mundo. O projeto pre-
tende abrir mais 40 novos hotéis na linha 
atual, somando cerca de 6 mil quartos 
ao longo dos próximos anos. Até o final 
de 2017, a rede pretende abrir hotéis em 
todo o México, Brasil, Colômbia, Chile 
e Bahamas, bem como em mercados em 
rápido crescimento, como o Equador.

No México, a rede hoteleira anun-
ciou para este ano a chegada da 
marca Candlewood Suites, o cresci-
mento da marca Staybridge Suites 
e, paralelamente, a abertura do 
Holiday Inn Resort em Mazatlan.

Na América Latina, foi formalizada 
a assinatura de dois hotéis. O Holiday 
Inn Express no Peru, e o lançamento 
do primeiro hotel Holiday Inn Express 
no Paraguai, que se junta ao Crowne 
Plaza do IHG na capital do País - 
Assunção. Adicionalmente, foi anuncia-
da a abertura de um Crowne Plaza na 
Colômbia, no início do próximo ano.

A IHG também inaugurou recen-
temente o InterContinental Santo 
Domingo, na República Dominicana, 
expandindo presença da marca no 
Caribe. Atualmente, a rede conta com seis 
marcas, em 21 países em todo o México, 
América Latina e Caribe, totalizando 221 

hotéis e cerca de 38 mil apartamentos.
Jorge Apaez, Chief Operating Officer 

para o México, América Latina e Caribe 
da IHG se diz satisfeito com o desem-
penho da equipe: “Estamos muito 
contentes em ver que os grupos de 
proprietários, tanto os novos como os 
já existentes, continuam confiantes no 
valor dos hotéis com as marcas da rede. 
Nossas marcas seguem atendendo ao 
crescente número de viajantes de negó-
cios e de lazer nesta região”, destaca.

Grupo Rio Quente oferece novo 
serviço de consultoria em timeshare

O Grupo Rio Quente, detentor do 
clube de férias RQVC - Rio Quente 
Vacation Club, lançou seu mais novo 
produto. Trata-se do Vacation Ownership 
Consulting, serviço de consultoria 
prestado pelos executivos especializa-
dos da unidade de negócio da empresa 
para os empreendimentos hoteleiros 
que têm interesse em ingressar na in-
dústria de tempo compartilhado.

A Mapie, empresa especializada em 
metodologias de gestão para hotelaria, 
contribuiu para a criação do produto e 
agora lidera o processo de prospecção 
de empreendimentos já consolidados. 
Os consultores do RQVC oferecem o 
seu know-how, além de uma solução 
completa de timeshare para o inves-

70

Rede mira Brasil, 
Colômbia, Baha-

mas e países com 
mercados em rápi-

do crescimento, 
como o Equador
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tidor, desde a venda até o relaciona-
mento pós-vendas com o cliente.

Edson Cândido, Gerente Geral de 
Experiência Vacation Ownership, destaca 
o leque de serviços oferecidos. “Somos 
o grupo pioneiro no Brasil e o maior da 
América do Sul em tempo compartilhado. 
Gestão de vendas, pós-vendas, qualidade 
e toda expertise de gestão de operações 
deste serviço estarão disponíveis para 
parceiros que pretendem viabilizar opera-
ções de Timeshare no Brasil”, ressalta.

Carolina Sass de Haro, Sócia-diretora 
da Mapie, está otimista quanto a nova 
parceria. “A Mapie está confiante nes-
sa parceria com o Rio Quente Vacation 
Club. Nosso papel será identificar a 
potencialidade dos hotéis e prospectá-
los, enquanto os executivos do Grupo 
compartilham seus mais de 17 anos de 
expertise no segmento”, declarou.

Ipanema Plaza Hotel 
foca em hóspedes sul-americanos   

Localizado na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, o Ipanema Plaza Hotel di-
vulgou um balanço sobre a taxa de 
ocupação do hotel. O levantamento 
aponta que o mercado sul-americano 
possui boa representatividade no ho-
tel, e que corresponde a 30% da ocu-
pação média do empreendimento.  

De acordo com a Gerente de Vendas, 
Érika Barreto, os principais destinos emis-
sores de hóspedes são da Argentina e do 
Chile, seguidos dos Estados Unidos e dos 
países europeus, ambos representando 
15% da fatia. “Sem dúvida, o público 

interno é o mais representativo. O Brasil 
corresponde, hoje, a 35% da nossa ocupa-
ção média. Por conta dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos, tivemos um incremento 
no número de hóspedes estrangeiros, 
especialmente dos países vizinhos. 
Precisamos incentivar esse mercado cada 
vez mais, pois eles são fundamentais para 
equilibrar a nossa taxa de ocupação, prin-
cipalmente na baixa temporada”, explica.  

Rede Vitória Hotéis 
disponibiliza espaço para mini wedding

A rede Vitória Hotéis anunciou 
que disponibilizará o espaço para 
eventos Vitória Hall, do hotel Vitória 
Hotel Concept Campinas (SP), para 
mini weddings (minicasamentos), 
tendência que vem crescendo no in-
terior do estado de São Paulo.

Segundo dados do IBGE de 2014, 
foram realizados 8.014 casamentos 
em Campinas, e de acordo com a últi-
ma pesquisa realizada pela Abrafesta 
- Associação Brasileira de Eventos, o 
mercado de festas e cerimônias movi-
mentou R$ 16,8 bilhões no mesmo ano. 
Somente em 2015, a procura pelo mini 
wedding no Brasil, cresceu 30%, em 
relação a 2014. Uma cerimônia mais 
reservada para 60 ou 80 convidados pode 
variar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Antes, 
os custos beiravam até os R$ 60 mil.

O espaço Vitória Hall possui 560 m² 
e comporta até 400 convidados. O local é 
exclusivo para eventos sociais e corpora-
tivos e dispõe de mezanino, palco mo-
dular, mesas de 8 a 10 lugares, camarim, 
cozinha, iluminação e serviço de som.

Vista aérea do 
Hot Park, perten-
cente ao grupo Rio 
Quente em Goiás 

Fachada do Ipanema Plaza Hotel
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Entre os anos 2015 e 2016, a rede 
Vitória tem previsão para receber cer-
ca de 30 casamentos e receptivos in-
formais, 15 deles serão realizados ao 
estilo mini wedding. Regina Voigt, 
Gerente de eventos da rede, afirma 
que a adesão aos minicasamentos tem 
sido crescente e gratificante. “A adesão 
tem sido surpreendente, pois percebe-
mos que estes casais estão em busca de 
outras identidades para os eventos, e 
para nós, é uma satisfação fazer par-
te destas novas escolhas”, comenta.

Rio Hotel by Bourbon 
Curitiba Batel distribuiu 
pipoca para crianças em outubro

Em comemoração ao Dia das 
Crianças, o recém-inaugurado Rio 
Hotel by Bourbon Curitiba Batel (PR) 
distribuiu, durante todo o mês de ou-
tubro, saquinhos de pipoca para seus 
pequenos hóspedes. A ação faz parte 
de uma estratégia de comunicação 
da marca com o público infantil.

O empreendimento pertencente a rede 
Bourbon Hotéis & Resorts foi inaugurado 
no início do mês de agosto. Ele conta com 

um total de 77 quartos, sendo um deles 
adaptado para hóspedes com deficiên-
cia. O hotel ainda conta com restauran-
te, bar, sala de eventos e office room.

La Torre Resort 
realiza cursos sobre segurança na 
produção de alimentos

Durante seis meses, de abril a se-
tembro deste ano, 52 colaboradores da 
cozinha do La Torre Resort, em Porto 
Seguro (BA), participaram do curso 
sobre segurança na produção de ali-
mentos. Uma preocupação constante da 
empresa, que visa garantir a excelência 

Procura pelo mini 
wedding no Brasil 
cresceu 30% em 
relação a 2014

Fachada do Rio Hotel by Bourbon Curitiba Batel
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dos produtos e serviços oferecidos a 
seus hóspedes, bem como, a qualifica-
ção profissional de seus colaboradores.

Ministrado pela nutricionista do 
Resort, Gabriela Dórea, o curso é ofe-
recido anualmente visando manter 
os colaboradores da cozinha sempre 
atualizados em relação a questões que 
envolvem a segurança alimentar. De 
acordo com a nutricionista, este ano 
foram abordadas questões relacionadas 
a contaminantes, doenças transmitidas 
por alimentos e boas práticas na ma-
nipulação dos mesmos; além da im-
plantação dos POP’S - Procedimentos 
Operacionais Padronizados.

O curso envolveu palestras e trei-
namentos voltados para a realidade 

de trabalho diária dos colaboradores. 
Todos os participantes realizaram uma 
prova, recebendo um certificado. Os 
que tiveram pontuação acima de 28 
pontos (do total de 30 pontos) rece-
beram também uma faca Tramontina 
personalizada com o nome do La Torre 
e o nome do colaborador premiado.

Windsor realiza capacitação 
cultural para colaboradores

A equipe de reservas, recepção e 
concierges da Rede Windsor de Hotéis 
participaram de uma capacitação para 
a promoção da cultura, do passado e do 
presente do Centro do Rio de Janeiro, 
Porto Maravilha e arredores. A ideia 

Equipe La Torre 
comemora a con-

clusão de mais um 
curso de qualificação
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foi oferecer aos hóspedes informações 
mais detalhadas sobre a tradição e a 
revitalização recente dos bairros.

O treinamento dividiu-se em duas 
fases: oficinas de uma hora de duração, 
destacando as atrações culturais no pe-
rímetro dos hotéis Guanabara, Astúrias 
e Flórida, e passeios guiados sobre o 
Centro da cidade. A Rede Windsor 
aposta no potencial do Centro e, numa 
ação conjunta com os outros hotéis do 
Rio, incentiva a divulgação dessa área, 
focando na infraestrutura, novas opções 
de transporte, como o VLT, e pontos 
turísticos como o Boulevard e Pier Mauá.

Paulo Marcos, Gerente de Marketing 
da rede, confia no potencial turístico 
do Centro do Rio. “Nosso foco ago-
ra é manter viva a chama que fez do 
Centro uma das principais atrações nas 
Olímpiadas. Temos hotéis para todos os 
gostos próximos às principais atrações, 
como Museu do Amanhã, além de tea-
tros, à espera de novos turistas”, afirma.

Blue Tree Alphaville (SP) 
passa a oferecer serviços de SPA

O Blue Tree Premium Alphaville 
(SP) acaba de fechar parceria com o Fisio 
Estudio, spa especializado em massa-
gem relaxante, acupuntura, fisiotera-
pia, hidroterapia e auriculoterapia.  A 

partir deste mês, os hóspedes podem 
desfrutar os serviços no espaço Health 
Club, localizado no 1º piso do hotel, com 
preços especiais. O atendimento deve 
ser realizado mediante reserva anteci-
pada, disponível na recepção do hotel.

Localizado na Alameda Madeira, em 
Barueri (SP), o hotel integra o Complexo 
Madeira, com um boulevard de lojas e 
restaurantes. O empreendimento tem 
324 apartamentos, incluindo 60 suítes 
executivas para longa permanência, 
além de 450 m² de área de lazer.

Royal Palm Plaza recebe duas 
premiações por padrão de qualidade

Eleito em 2015 como o melhor re-
sort do Brasil pela revista Viagem e 
Turismo, o Royal Palm Plaza Resort, 
em Campinas (SP) conquista este ano 
mais dois reconhecimentos pela RCI – 

Workshop ofereceu 
aos hóspedes infor-
mações detalhadas 
sobre a cultura 
regional

Blue Tree Alphaville
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Resorts Condominiums International 
por sua excelência em estrutura e servi-
ços: pela terceira vez recebe o título de 
Gold Crown Resort 2017 e, pela segun-
da vez, o Excellence in Service 2017.  

A partir de pesquisa de opiniões 
dos associados que usufruem de re-
sorts em todo o mundo, a RCI reco-
nheceu o Royal Palm com estes certi-
ficados de alto padrão de qualidade. 

O título do Gold Crown Resort avaliou 
as impressões dos clientes que se hospeda-
ram no Royal Palm Plaza entre setembro de 
2015 e agosto de 2016, por meio do Royal 
Palm Vacation Club – programa de férias 
por tempo compartilhado lançado pelo re-
sort em dezembro de 2013. Já o Excellence 
in Service é um título que tem como base 
uma pontuação anual atribuída pela RCI 
a partir dos comentários dos associados.

O Diretor Executivo do grupo, Antonio 
Dias afirmou que essas premiações ditam o 
rumo do empreendimento e destaca o papel 
do colaborador. “São reconhecimentos como 
estes que nos dão a certeza que estamos no 
caminho certo. A excelência tanto na estru-
tura como no atendimento são marcas do 
Royal Palm e seu sucesso é fruto da dedi-
cação de cada colaborador”, comemorou. 

Ponta dos Ganchos (SC) 
é eleito o melhor hotel do continente 

Localizado em Governador Celso 
Ramos, Santa Catarina, o Ponta dos 
Ganchos Exclusive Resort recebeu 
recentemente uma premiação interna-

cional. Eleito o melhor do continente, 
na categoria resorts de praia pela Haute 
Grandeur, o prêmio é considerado um 
dos mais importantes a nível mundial, 
honrando apenas o melhor dos melhores. 

Três vezes premiado pelo TripAdvisor 
em 2016 nos quesitos luxo e romance, 
o Ponta dos Ganchos celebra seus 15 
anos atribuindo a toda a sua equipe de 
profissionais os méritos de seus ser-
viços de qualidade, que impactam na 
rentabilidade do empreendimento.

Mussulo Resort by 
Mantra Group (PB) 
lança nova identidade visual

O Mussulo Resort by Mantra Group, 
no Litoral Sul da Paraíba, apresenta sua 
nova identidade gráfica, projetando a 
marca Mantra no cenário nacional. A 
concepção do logotipo teve início com a 
reestruturação do quadro de funcionários 
do resort, que nos últimos anos passou 
a contar com profissionais mais expe-
rientes na indústria hoteleira ocupando 
cargos-chave dentro do empreendimento. 

A aplicação da nova marca estará 
presente em todo material de sinalização 
do empreendimento, papelaria, espaços 
publicitários, folders, uniformes e no 
layout do website e em suas redes sociais.

Jairo Oliveira, Gerente de Vendas 
e Marketing do resort, comenta que a 
nova identidade representa um período 
de renovação e maior interação com os 
clientes. “Passamos por um período de 
renovação global. Hoje, acompanhar 
este processo é um dos nossos principais 

Nova identidade visual representa um 
período de renovação e interação 

com o mundo online

Resort foi premiado 
como Golden Crown 
Resort pela terceira 

vez consecutiva e 
na categoria Excel-

lence in Service 
pela segunda vez

Reconhecimento 
foi da Haute 

Grandeur Global 
Hotel Award
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objetivos, buscando trazer para relação 
hotel x hóspede uma interatividade real, 
baseado no mundo online. A nova marca 
representa o dinamismo que consegui-
mos atingir como muita dedicação e 
trabalho, sempre pensando no bem-estar 
de nossos hóspedes e colaboradores. 
Sem dúvida, entraremos em uma era de 
bons frutos e desafios que serão con-
quistados com excelência”, explica.

Unique Garden Hotel & Spa 
é eleito o melhor da América do Sul

O Unique Garden Hotel & Spa, loca-
lizado no município de Mairiporã (SP), 
foi eleito pelos leitores da revista especia-
lizada em turismo Condé Nast Traveller 
como melhor estadia na categoria “Top 
Resorts in Central and South America: 
Readers”, que envolvem hotéis e resorts 
das regiões sul e central das Américas. 

Dentre os 25 hotéis listados, apenas 
dois brasileiros entraram na lista. Sendo 

o próprio Unique Garden em primeiro 
lugar e o Uxua Casa & Hotel Spa, que fica 
em Trancoso (BA), ocupando o 7º lugar.

O hotel também foi o único brasi-
leiro a ficar na lista dos 50 melhores 
hotéis do mundo, no qual alcançou 
o 8º lugar e competiu com hotéis do 
mundo todo. O primeiro lugar ficou 
com o Ballyfin Demesne, da Irlanda.
 

Hotel também 
fi cou em 8º lugar 

na lista dos 50 
melhores hotéis 

do mundo
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Vert Hotéis capacita colabora-
dores da área fi nanceira

Para manter a saúde financeira do 
grupo, a Vert Hotéis investiu na ca-
pacitação de seus profissionais. Com 
este objetivo, executivos da área de 
contabilidade e controladoria de toda 
a Rede participaram do I Encontro de 
Controladoria, realizado no Ramada 
Airport Lagoa Santa, em Minas Gerais.

O diretor Financeiro da Vert Hotéis, 
Helder Capanema, fez questão de 
destacar que o alinhamento dos pro-
cedimentos é fundamental para bons 
resultados, além de treinamentos e da 
revisão do PCQ - Processo Contínuo de 
Qualidade. “Somos uma empresa que 
preza pela transparência dos processos e 
por isso temos uma boa reputação junto 
dos nossos investidores, fornecedores 
e clientes. Nosso objetivo é aperfeiçoar 
cada vez mais nossos processos, por 
meio do treinamento e da qualificação 
dos nossos colaboradores”, explicou.  

Na programação do evento foram 
discutidos os processos de tesouraria, 
gestão de estoque, prestação de contas, 
orçamento, departamento pessoal, outros 
procedimentos financeiros, comunica-
ção e interação entre os departamentos, 
além da hospitalidade. As atividades 
foram encerradas com a palestra sobre 
o tema superação ministrada por David 
Pena Cesar portador da Síndrome de 
Hanhart, uma doença rara que se ca-
racteriza pela ausência completa ou de 
parte dos braços, pernas ou dedos. “A 
vida nos apresenta diversos desafios 
e temos que aprender a superá-los. A 
maior limitação está em não acreditar 

que é capaz e as dificuldades são uma 
questão de perspectiva” disse ele.

Érica Drumond, CEO da Vert Hotéis, 
destacou na sua fala os quatro ‘E’s de Jack 
Welch: energia, energização, entusiasmo 
e execução. “Uma liderança excelente 
vem da qualidade da visão e da habili-
dade de incentivar os outros para uma 
performance extraordinária. Energizar 
a equipe para o trabalho é a chave para 
ser um grande líder, afinal melhor do 
que falar é fazer”, explicou Érica.

Mandí Nature Spa tem nova 
programação na rede Bourbon

Os hóspedes do Bourbon Atibaia 
Convention & Spa Resort, no interior 
de São Paulo e do Bourbon Cataratas 
Convention & Spa Resort, em Foz do 
Iguaçu (PR) passaram a ter à disposi-
ção novos espaços e programações com 
as unidades Mandí Nature Spa, para 
relaxamento do corpo e da mente.

Criada pela Rede Bourbon, a marca 
está em funcionamento nos dois re-
sorts, e também em uma das unidades 
internacionais da Rede, em Assunção. 
O nome Mandí vem da lenda indígena, 
ligada ao renascimento e à renovação.  
Baseado nesses significados, os spas 
foram desenhados para oferecer total 
relaxamento, tendo como principal 
elemento a água e suas propriedades, 
que está presente em toda a comunicação 
e decoração dos ambientes, com arqui-
tetura rústica, que remete à natureza. 

Com o objetivo de oferecer um serviço 
completo, os Spas Mandí combinam 
terapias complexas e simplificadas, agra-

Executivos de cont-
abilidade e contro-

ladoria da rede Vert 
Hotéis no treina-

mento em MG
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dando àqueles que dispõem de um tempo 
maior e também quem tem uma agenda 
mais apertada, mas que faz questão de 
passar por uma sessão que oferece bem-
estar e mais disposição para seguir o dia. 

As terapias oferecidas têm como foco 
o relaxamento e a renovação. Também, 
seguindo o conceito dos resorts de 
sempre atender todas as necessidades da 
família, o Mandí Nature Spa conta com 
opções voltadas à estética, além de tra-
tamentos especiais para os públicos teen 
e kids. O Mandí é ainda uma das opções 
que compõem os pacotes de núpcias, lua 
de mel e românticos. Com terapias e es-
paços reservados para casais, os spas têm 
grande procura por parte deste público.

FOHB e 3M realizam evento 
sobre Brand Experience

O FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil promoveu recen-
temente, em parceria com a companhia 
3M do Brasil, um encontro que abordou 

o tema “Como gerar experiências memo-
ráveis aos hóspedes”.  As 27 redes asso-
ciadas ao FOHB enviaram representantes 
para assistir aos painéis focados em ino-
vações, tendências, fidelização e experiên-
cia de marca, realizados no hotel Grand 
Mercure Ibirapuera, na capital paulista.

Presidente do FOHB, Manuel 
Gama declarou que a entidade traz 
frequentemente para seus associados 

Unidade Mandí Na-
ture Spa no Bourbon 

Atibaia (SP)
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encontros com empresas qualifica-
das, com o objetivo de apresentar 
novos conteúdos e experiências, 
de forma que as equipes das re-
des estejam sempre atualizadas em 
relação às tendências do mercado. 
“A 3M tem conhecimento e produ-
tos para ser uma parceira de so-
luções comerciais e na construção 
de brand experience”, comenta.

O evento contou com o “Laboratório 
de Sensações”, um espaço no qual 
profissionais dos setores de Marketing, 
Desenvolvimento, Suprimentos, 
Operações, A&B e Implantação das 
redes associadas puderam conhecer 
exemplos de soluções da 3M para 
as áreas de Limpeza Profissional, 
Arquitetura e Comunicação Visual.

Além disso, os visitantes conhece-
ram a iniciativa 3M Services, empresa 
criada pela companhia em 2014 para 
oferecer serviços de gerenciamento 
de marcas e entrega de soluções com-
pletas – que vão de projetos de revi-
talização de marcas até a realização 
de treinamentos em diversas áreas e 
a promoção e instalação, combinan-
do produtos fabricados pela 3M.

Painéis com especialistas 
No período da manhã, o Presidente 

da 3M, Jorge Lopez, apresentou o tema 
“Como inovar em tempos de crise”. Na 
sequência, a psicóloga, especializada 
em Concierge, Rosana Bueno expôs o 
tema “Da excelência à mecanização”.

Um painel sobre inovações, tecnolo-
gias e tendências que trazem melhorias 
para a experiência dos hóspedes reuniu 

o Presidente da 3M do Brasil; o Diretor 
da 3M do Brasil, Hernan Railef; o Vice-
presidente do FOHB e CEO na América 
do Sul da AccorHotels, Patrick Mendes; 
o Presidente do conselho do FOHB 
e Diretor Executivo da Rede Plaza, 
Roberto Rotter; o Conselheiro do FOHB 
e Diretor da Bonadona Hospitality 
Consulting, Roland de Bonadona; 
e o Diretor Técnico de Implantação 
da AccorHotels, Paulo Mâncio.

No período da tarde, o Gerente de 
Marketing e Vendas da 3M, Marco 
Carvalho, fez uma abertura seguida 
pelo painel “Experiência de mar-
ca”, conduzida por Julia Souza, da 
área de Comunicação e Branding da 
3M. Em nova palestra, a psicóloga, 
especializada em Concierge, Rosana 
Bueno destacou o tema “Gestão do 
detalhe: O refinamento do olhar 
treinado para o atendimento”, e 
foi seguida pelo painel “Como a 
3M pode contribuir com a experi-
ência da sua marca?”, apresentada 
pela Gerente de Serviços da 3M, 
Renata Breda, e pelo Gerente de 
Vendas da 3M, Fernando Lourenço.

Pullman São Paulo 
Ibirapuera lança serviço de 
festas temáticas infanto-juvenis

O Pullman São Paulo Ibirapuera, 
localizado na zona sul da capital 
paulistana, inseriu uma novidade ao 
seu portfólio de serviços. Em parceria 
com a empresa Cheers Kids, o hotel 
traz para seu portfólio o Pullman Kids, 
um pacote de serviços de festas perso-
nalizadas focado no público “kids & 
teen”, seguindo a tendência do merca-
do para as festas infantis temáticas.

Para fugir do tradicional serviço de 
buffet, o hotel oferece o conceito de 
uma experiência muito além da hos-
pedagem. Ao fechar o serviço, toda 
logística e organização fica por conta do 
hotel, refeições com menu exclusivo e 
customizado de acordo com o tema da 
festa, baladinhas, recreação, presença 
dos personagens preferidos recepcio-
nando e interagindo com os convida-
dos, lembrancinhas personalizadas e 

Estiveram pre-
sentes o Presi-
dente do FOHB, 
Manuel Gama, o 
Presidente da 3M 
do Brasil, Jorge 
Lopez, o Diretor 
da 3M do Brasil 
Hernan Railef e o 
Diretor Executivo 
do FOHB, Orlando 
de Souza
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acomodação com preço diferenciado. 
O lançamento dos novos serviços 

aconteceu com a Noite do Pijama, na 
véspera do Dia das Crianças (12/10). 
A festa teve a presença de crianças de 
5 a 10 anos desfrutando de ativida-
des como oficina artística, contagem 
de histórias, caça ao tesouro, jantar, 
baladinha, “sorvetada” e acomodação 
no hotel sob supervisão de arte edu-
cadores. O evento terminou no dia 
12, com um café da manhã servido no 
restaurante Pateo, com os pais. Além 
da festa do pijama que inaugurou 
o Pullman Kids, o hotel tem opções 
como a festa do SPA para as meninas 
e outros diferentes temas: cinema, 
parque de diversões e piquenique.

Senac abre curso de pós-graduação 
em Inovação e Empreendedorismo em 
Negócios Turísticos Sustentáveis

O Centro Universitário Senac 
anunciou o lançamento do curso 
de pós-graduação em Inovação e 
Empreendedorismo em Negócios 
Turísticos Sustentáveis. A nova es-
pecialização – ofertada totalmente 
a distância – foi oficialmente anun-
ciada durante a abertura da 12ª edi-
ção do FITS - Fórum Interamericano 
de Turismo Sustentável, no dia 14 
de outubro, no São Paulo Expo.

Jessica Kobayashi Corrêa, 

Coordenadora de Desenvolvimento 
das áreas de turismo e lazer do Senac 
São Paulo, explica que o curso busca 
orientar e capacitar o profissional 
que pretende adentrar no setor de 
turismo. “Pioneiro no mercado, o 
curso tem como objetivo capacitar 
o profissional para atuar de forma 
empreendedora no setor de viagens, 
turismo e áreas afins”, comentou.

A especialização aborda ferramentas 
e técnicas que contemplam a sustenta-
bilidade econômica, social, ambiental e 
político-institucional para empreendi-
mentos e projetos turísticos públicos e 
privados. O curso tem parcerias inter-
nacionais com renomadas instituições: 
GSTC - Global Sustainable Tourism 
Council, TIES - The International 
Ecotourism Society e STI - Sustainable 
Travel International, que preveem 
a dupla chancela para o aluno.

As inscrições para o curso 
estão abertas e podem ser fei-
tas através do site oficial.

As festas no Pullman 
São Paulo Ibirapu-
era podem levar 
os temas cinema, 
parque de diversões 
e piquenique
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Resorts da ABR 
são avaliados com melhor índice 
de qualidade que empreendimen-
tos mexicanos

O Comitê de Qualidade da ABR 
- Associação Brasileira de Resorts, 
formado por representantes de resorts 
associados, se reuniu no final de ou-
tubro, em São Paulo. Entre os temas 
abordados, o comitê avaliou o desem-
penho dos resorts com base nas esta-
tísticas fornecidas, nos últimos meses, 
pela ferramenta ReviewPro e, constatou 
que o grupo formado pelos associados 
brasileiros é melhor avaliado que os 25 
melhores resorts do México – estabele-
cimentos apontados pelo Booking.com.

Considerado o destino de maior con-
corrência na categoria resorts, segundo os 
executivos, o México passou a ser monitora-
do pelo ReviewPro, após a primeira reu-
nião do comitê, em junho. O Índice Global 
de Satisfação (GRI – sigla, em inglês, para 
Global Review Index) de 2016 da ABR, até 
o momento, é de 87,7%, já o do México é 
de 84,1%. Em 2015, o grupo de associados 
brasileiros também esteve à frente, com GRI 
de 87%, contra 83,1% do índice mexicano.

Na avaliação dos nove serviços 
pontuados pela ferramenta, como 
gastronomia, localização, quarto, 
entre outros, os resorts mexicanos 
estão em vantagem sobre os brasilei-
ros apenas no custo-benefício (GRI 
de 82,8%, contra 79,8%, da ABR) e 
na recepção (87,1%, contra 85,6% da 
ABR), nas estatísticas do último tri-
mestre. Nos demais itens, os resorts 
associados à ABR são melhores ava-
liados, com larga vantagem e des-
taque para lazer (GRI 87,8%, contra 
83% do México) e serviço (GRI de 
89,8%, contra 86,4% do México). 

Luigi Rotunno, Presidente da ABR, 
comemorou o resultado pela grandeza 
dos empreendimentos mexicanos. “A 
diferença é que boa parte desses resorts 
mexicanos são muito grandes, com 
mais de mil apartamentos. Na baixa 
temporada, eles fazem ofertas abaixo 
do custo para manterem a ocupação e, 
dessa forma, ficamos em desvantagem 
na competição com o custo-benefício. 
No mais, fico muito satisfeito e está 
claro que oferecemos produtos de 
altíssima qualidade”, completou. 

Comitê de Quali-
dade da ABR – 
Associação 
Brasileira de 
Resorts em 
São Paulo
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Grupo Hilton inaugura 
primeiro hotel em Montenegro

Hilton Hotels & Resorts abriu as 
portas do Hilton Podgorica Crna 
Gora, marcando o início das operações 
do grupo hoteleiro em Montenegro, no 
continente europeu. O novo hotel ofe-
rece 180 quartos espaçosos e moder-
nos, incluindo 23 suítes. A suíte pre-
sidencial do hotel dispõe de um salão 
panorâmico com vista para a cidade.

A infraestrutura do hotel conta 
com um Sky Bar, restaurante, Terrace 
Fontana (espaço que oferece especia-
lidades locais originais juntamente 
com sorvetes e bolos caseiros) e Bar 
and Cigar Club (estabelecimento 
que oferece bebidas e uma varieda-
de de charutos). Os hóspedes dos 
quartos executivos e suítes também 
podem desfrutar de café da manhã 
gratuito e lanches e bebidas duran-
te todo o dia no Salão Executivo.

Para atender reuniões e eventos, 
incluindo casamentos, o hotel tam-
bém oferece um espaço para reuni-
ões com cinco salas para reuniões e 
conferências, juntamente com o Salão 
Crystal, de 425 m², que acomoda até 
435 convidados. O hotel também 
conta com um spa de 1.300 m².

Jamaica busca expansão do tur-
ismo e anuncia novos hotéis no País

A Jamaica pretende incrementar seu 
inventário hoteleiro e anunciou a constru-
ção de um total de 28 mil novos quartos 
em seus novos hotéis. A novidade que 
põe em marcha os ambiciosos planos de 
expansão do turismo na ilha caribenha 
chegarão ainda este ano e em 2017.

Os novos hotéis e renovações em 

desenvolvimento por região são:
Em Negril, será o Royalton Negril 

Resort com 600 acomodações com pre-
visão de abertura no quarto trimestre 
de 2017. Ele também contará com um 
anexo chamado Hideaway at Royalton 
Negril Resort, que terá 166 quartos 
dedicados ao público adulto. O resort 
será construído em uma parte adjacen-
te do Royalton Negril. No Hideaway, 
cada quarto terá serviço de concierge e 
mordomo, seleção de aperitivos servi-
dos na área da piscina durante as tardes 
e um serviço de garçom nas áreas da 
praia. Outro hotel que será reaberto 
é o The Cliff Hotel, hotel boutique da 
ilha. A propriedade reabriu no dia 1 
de outubro, após uma pausa durante 
a off-season para renovações. O hotel 
apresentará a nova academia de ginás-
tica e um salão para prática de yoga.

Na região de Montego Bay, serão 
abertos o Hotel RIU Reggae, com 450 
novos quartos e com previsão de aber-
tura para novembro; o Hotel Royalton 
Blue Waters com 225 quartos também 
com previsão para este mês; o Sandals 
Royal Caribbean terá cinco villas a 
serem inauguradas nas próxinas sema-
nas; o Breathless Resort & Spa consiste 
em uma propriedade de 150 quartos, 
atualmente em processo de constru-
ção e previsão de abertura no mês de 
dezembro de 2016 e o Spanish Court 
Hotel terá 120 quartos com previsão 
para o segundo semestre de 2017. 

Ocho Rios contará com o Sugar 
Cane, um complexo de US$ 900 mi-
lhões. As propriedades trarão um 
incremento de 10 novos hotéis de 5 

Hilton Podgorica Crna Gora marca o início 
das operações do grupo no país europeu

Novos empreendimentos serão abertos 
em Negril, Montego Bay, Ocho Rios e 

Kingston, na Jamaica
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mil novos quartos para o inventário 
hoteleiro da Jamaica. Dos 10 empreen-
dimentos do projeto Sugar Cane, três 
deles estão previstos para abrir dois 
anos após o início das obras em 2017. 

Já em Kingston, capital da Jamaica, 
inaugurará em outubro de 2017 o 
The Renfrew. Hotel cinco estre-
las com 32 quartos e mais 82 apar-
tamentos com dois quartos.

Hilton e Parque Arauco 
assinam acordo de gestão em Santiago

O grupo Hilton e o Parque Arauco 
S.A. anunciaram a assinatura de um 
acordo de gestão para operar um novo 
hotel Hilton de 401 quartos em Santiago, 
capital do Chile. O Hilton Santiago Las 
Condes fará parte do projeto de ex-
pansão do complexo Parque Arauco 
Kennedy Shopping Mall com início de 
construção programado para o pró-
ximo ano e inauguração em 2021. 

O projeto, de propriedade e desen-
volvido pela Parque Arauco S.A., vai 
incluir um Centro de Convenções, novos 
pontos de venda, 700 vagas de estaciona-
mento e o hotel será administrado pela 
Hilton. O hotel receberá um aporte da 
empresa de mais de US$ 200 milhões.

O novo hotel, projetado pelas empre-
sas Gensler Architecture e Benkel Larraín 
Arquitectos e com design de interior de 
Enrique Concha & Co, vai oferecer aos 
hóspedes dois restaurantes e três bares; 
spa com piscina coberta aquecida; ter-
raço no 30º andar com piscina exterior 
e um bar panorâmico com vista para 
a cidade; academia no 29º andar; exe-
cutive lounge e acesso ao maior centro 
de convenções de hotel da cidade, com 
mais de 3.000 m² de espaço flexível para 
eventos para mais de 2.800 convidados. 
O sétimo andar do hotel abrigará jardins 
ao ar livre com uma vista privilegiada 
do Parque Araucano – o maior parque 
na área de Las Condes em Santiago.

A Hilton Worldwide tem atualmen-
te uma carteira de mais de 90 hotéis 
e resorts abertos na América Latina. 
A empresa está buscando ativamente 
oportunidades adicionais de crescimento 
na América Latina e, atualmente, conta 

com um plano de desenvolvimento de 
mais de 50 hotéis em toda a região. 

AMResorts inaugura empreen-
dimento no Panamá este mês

A AMResorts, administradora de 
resorts do Apple Leisure Group, abriu 
as portas seu Dreams Delight Playa 
Bonita Panamá Resort & Spa no dia 
1º de novembro de 2016. O empre-
endimento continuará a oferecer a 
assinatura Unlimited-Luxury até 30 
de abril de 2017. No entanto, a par-
tir 1º de maio de 2017, a propriedade 
já começa a oferecer o novo conceito 
de férias, definida como Delights.

O conceito de férias Delights permitirá 
aos hóspedes personalizar a sua experi-
ência de férias com inclusões que variam 
de acordo com a categoria do quarto. Ney 
Neves, Gerente Geral da AMResorts no 
Brasil, explicou que o conceito Delights 
surge com o objetivo de se adaptar às 
crescentes demandas e necessidades dos 
clientes. Entre as inclusões do conceito 
Delights estão: Experiência de check-in 
com espumante, toalhas frias e cookies; 
Amenidades de banho fornecidas em 
todos os quartos, incluindo shampoo, gel 
corporal e sabonete; Mini-bar com água 
mineral, refrigerantes e cerveja reabaste-
cido a cada dois dias; Acesso ilimitado a 
três restaurantes gourmet à la carte sem 
reservas; Acesso Wi-Fi disponível nas 
áreas públicas e quartos; Acesso 24 horas 
ao CoCo Café, dentre outros privilégios.

Perspectiva do hotel Hilton Santiago Las 
Condes, na capital do Chile, que deve ser 

inaugurado em 2021
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5º Desafi o Senac: 
Alunos no Comando 
aconteceu com sucesso

Evento reuniu alunos de vários 
campus do Senac São Paulo para 
comandar um luxuoso hotel num 
fi nal de semana

O Senac São Paulo é uma instituição 
de ensino que acredita e confia tanto na 
qualidade e formação de seus alunos 
que deixou eles comandar um luxuoso 
hotel num final de semana. O Grande 
Hotel São Pedro (SP), localizado em 
Águas de São Pedro, foi comandado nos 
dias 21 a 23 de outubro por alunos do 
Senac São Paulo que participaram da 
5ª edição do Desafio Senac: Alunos no 
Comando.O evento reuniu os estudantes 
dos cursos Bacharelado e Tecnologia em 
Hotelaria, Tecnologia em Gastronomia 
e Tecnologia em Eventos do Centro 
Universitário Senac. Eles tiveram apoio 
e trabalharam em sinergia com alunos 
de outras áreas como moda, design, 
moda fotografia, estética entre outros.  

A atividade permite que os estu-
dantes desenvolvam habilidades que 
serão úteis em toda a vida profissional 

ao estarem à frente do hotel durante o 
período. O programa é uma discipli-
na optativa que permite o desenvol-
vimento das competências de gestão 
e liderança para os estudantes.

A jovem estudante, Carolina Pereira, 
do 6º período do curso de Bacharelado 
em Hotelaria, assumiu o cargo de 
Gerente geral do Grande Hotel São 
Pedro e comandou 10 alunos em posi-
ções de gerência e mais 69 que atuaram 
como apoio operacional nos departa-
mentos de alimentos e bebidas, hospe-
dagem, recepção, mordomia, eventos 
e lazer. Os estudantes foram respon-
sáveis por planejar, organizar e opera-
cionalizar a hospedagem, operação de 
alimentos e bebidas, a programação de 
lazer, os workshops e as várias pales-
tras, entre elas, destaque para o Conecta 
Hospitalidade.  Melissa Oliveira, 
Diretora geral do hotel Unique, Christer 
Holtz, Vice-presidente sênior de opera-
ções da Atlantica Hotels International e 
João Bueno, Diretor executivo da ABR – 
Associação Brasileira de Resorts deba-
teram os desafios da hotelaria moderna 
sob a moderação de Márcia Harumi 
Miyazaki, Coordenadora das áreas de 
hotelaria e eventos do Senac São Paulo . 

Alguns alunos que 
participaram do 
Desafi o junto com 
docentes do Senac 
São Paulo
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Interval promoveu Conferência 
de Investiento de Propriedade 
Compartilhada em Miami

A Interval International, uma das 
mais atuantes empresas da indústria de 
tempo compartilhado de férias no mun-
do, promoveu nos dias 24 a 26 de outu-
bro, a 18ª edição da Shared Ownership 
Investment Conference — Conferência 
de Investimento de Propriedade 
Compartilhada. O evento aconteceu 
no Eden Roc Resort Miami Beach, em 
Miami, Estados Unidos e foi uma gran-
de oportunidade para os profissionais 
que atuam no setor do turismo compar-
tilhar experiências, ouvir especialistas, 
conhecer novos projetos e obter uma 
visão dos operadores em toda a região. 
A grade de programação esteve repleta 
de temas muitos importantes e recursos 

para desenvolvedores que necessitavam  
aprender sobre oportunidades na indús-
tria de propriedade de férias. A agenda 
incluiu painéis no Caribe e América 
Latina, bem como sessões sobre ten-
dências de timeshare, apresentações de 
vendas, impacto econômico sobre desti-
nos, conversões de hotel, comodidades 
do resort, e marketing e estratégias de 
mídia. Vários empresários e profissio-
nais brasileiros ligados a propriedade 
compartilhada participaram deste even-
to. “Esta foi uma grande oportunidade 
e um momento muito importante para 
os profissionais do Brasil que atuam no 
setor do turismo compartilharem expe-
riências, ouvir especialistas, conhecer 
novos projetos e obter uma visão dos 
grandes players mundiais. A grade de 
programação esteve repleta de temas 
muito atuais e muitos deles possuem 
foco na América Latina e também no 
Brasil que mereceu atenção especial. Os 
participantes também poderão conhe-
cer nossos players na área de vacation, 
como o Hyatt, Vistana, Marriott, Accor 
e West Gate. Tivemos 528 inscrições de 
várias partes do mundo e o evento foi 
mais um motivo para a Interval come-
morar  40 anos de atividades”, destacou 
Fernando Martinelli, Diretor executivo 
da Interval International no Brasil.

Da direita para a 
esquerda, David 
Gilbert, Presidente 
mundial da Interval 
International ao lado 
de Carlos Henrique 
Schmidt , Membro 
do Conselho da rede 
Plaza de Hotéis & 
Resorts, Fernando 
Martinelli, Diretor 
executivo da Interval 
International no Bra-
sil e Sérgio Carmi, 
Diretor do Mantra 
Vacation Club

Sérgio Carmi, Dire-
tor do Mantra Vaca-

tion Club foi um 
dos palestrantes 

da Conferência
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Brisol Hotel João Pessoa 
anuncia nova Executiva de Contas 

O Brisol João Pessoa (PB), hotel 
pertencente à Rede Bristol Hotéis & 
Resorts, anunciou a contratação de uma 
nova Executiva de Contas. Com mais 
de 10 anos de experiência no setor, Rita 
de Fátima Medeiros chega à rede dis-
posta a assumir um novo desafio. “Meu 
objetivo é abrir novos mercados para 
a unidade e também contribuir com a 
rede. A capital João Pessoa tem um nicho 
interessante no setor corporativo. Por 
isso, pretendo divulgar o hotel para toda 
a região Nordeste e aumentar consi-
deravelmente o faturamento”, disse. 

Formada em Comunicação Social com 
habilitação em Relações Públicas, Rita 
decidiu se especializar em Engenharia 
de Produção pela UFPB - Universidade 
Federal da Paraíba. Em seu currículo, 
coleciona experiências na função de 
Gerente Operacional de empreendimen-
tos, como a Granja Santana, residência 
oficial do Governador Ricardo Coutinho, 
além de ter atuado como Coordenadora 
de Eventos durante nove anos na rede 
Littoral Hotels & Flats, com unidades 
em João Pessoa (PB) e Natal (RN).

Bourbon Alphaville 
apresenta novo Gerente Geral

A rede Bourbon Hotels & Resorts 
anunciou Marcelo Tomatis como novo 
Gerente Geral do Bourbon Alphaville 
Business Hotel (SP). O executivo faz 
parte da rede desde 2014, onde atuava 
como Gerente de Operações do Bourbon 
Atibaia, no interior de São Paulo.

Formado pela Escola Superior de 

Hotelaria Castelli, Marcelo possui es-
pecialização em Liderança e Gestão 
de Pessoas e Processos Gerenciais. 
Iniciou a carreira como recepcionista 
no segmento hoteleiro e seguiu con-
quistando posições gerenciais, assim 
se consolidando no mercado. Marcelo 
também já trabalhou em grandes redes 
hoteleiras como Mabu, Slaviero, Caesar 
Park e Beach Park, além de hotéis in-
dependentes nos segmentos Business, 
Convention, Resort e Residenciais, com 
serviço em diferentes regiões do País.

Em sua gestão, Marcelo destaca que 
um dos focos de investimento continu-
ará na inovação da infraestrutura, em 
especial acomodações e áreas sociais. O 
intuito também é trabalhar em pautas 
voltadas ao atendimento, como funda-
mentos, reforço de uma disciplina de 
execução, conexão de pessoas, foco em 
cada área específica e em seus números 
e variações. “Após um entendimen-
to sobre nossa atuação e situação, foi 
possível iniciar uma contínua revisão 
em ações e processos. A alocação de 
alguns recursos, por exemplo, foi revista. 
Redirecionamos verbas para ações real-
mente efetivas, seja na entrega do padrão 
de qualidade ao hóspede ou na decisão 
por novos investimentos”, explicou.

Hotel Continental Business 
(RS) contrata novo Gestor Comercial

Com o intuito de fomentar novos 
clientes, o hotel Continental Business, 
situado em Porto Alegre (RS), aca-
ba de contratar André de Oliveira 
Pinto para o setor comercial. Dentre 
os objetivos, estão elevar as receitas e 
tornar o Hotel Continental Business 

Rita Medeiros

Marcelo Tomatis

Fabricio Rezende 
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um dos principais players do tra-
de gaúcho no segmento Business.

Formado pela Castelli Escola de 
Hotelaria em 1998, além de Bacharel em 
Turismo com Ênfase em Hotelaria em 
2004 pelo IPA Faculdades Metodistas, 
o executivo trabalhou em hotéis cor-
porativos, iniciando  carreira no Rio de 
Janeiro no Caesar Park em Ipanema, 
além da Rede Blue Tree Hotels e Rede 
Açores. Vasta experiência no setor 
operacional e no setor comercial e já 
viveu em outros países como Inglaterra, 
Austrália e Estados Unidos. Após 17 
anos, André retorna ao Continental 
Business onde participou da implan-
tação do Hotel como recepcionista.

Pratagy Beach Resort (AL) 
tem novo Gerente de Esportes e Lazer 

Depois de anunciar a vaga no mês 
de julho, o Pratagy Beach Resort, em 
Maceió (AL) contratou Carlos Angelo 
Jr como novo Gerente de Esportes e 
Lazer do empreendimento. O gerente 
afirmou que atividades como oficina de 
reciclagem, Atelier manual e Brigada 

André de Oliveira Pinto

Felipe Angeli Romani

Carlos Angelo Jr

Ecológica endossam o compromisso da 
rede com a preservação da Reserva. 

Formado  em  Educação Física  pela  
Universidade  Estadual de Londrina, 
Carlos Angelo Jr. atua no mercado de 
hotelaria há mais de 20 anos, acumulando 
experiência em empreendimentos como 
o Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort, The Royal Palm Plaza Campinas, 
Beach Class Muro  Alto, em Porto de 
Galinhas, e Cesar Park do Cabo, em Cabo  
de  Santo  Agostinho, entre outros.

Novo Gerente Geral dos hotéis 
Mabu em Curitiba (PR)

Os hotéis Mabu Curitiba Business 
e Mabu Curitiba Express, no Paraná, 
têm um novo Gerente Geral. Felipe 
Angeli Romani, executivo do merca-
do de hospitalidade, é graduado em 
Hotelaria pelo Centro Universitário 
Senac e com diploma superior em 
Hotelaria e Turismo pela The Swiss 
Hotel Management School, na Suíça. 

Com mais de 15 anos de experiência 
na área, Romani tem vivência interna-
cional e conhecimento em implantação e 
reestruturações de hotéis, condomínios e 
departamentos. “É uma satisfação fazer 
parte da história da Rede Mabu. Meu 
objetivo é contribuir ainda mais com o 
desenvolvimento e representatividade 
dos hotéis de Curitiba nesse mercado al-
tamente competitivo”, afirmou o Gerente.
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Sinalização Digital: 
Modernidade e Facilidade 

A demanda por comunicação e o 
comportamento dos consumidores vem 
se modificando ao longo dos tempos. 
Para acompanhar esse crescimento, a 
indústria precisa se adaptar para conse-
guir sustentar as mudanças necessárias. 
Atualmente, as compras são cada vez 
mais realizadas no ambiente online. As 
empresas, especialmente o varejo, am-
bientam seus estabelecimentos com uma 
comunicação inovadora para ajudar os 
consumidores a localizar seus produtos e 
promoções, ou seja, as plataformas estão 
cada vez mais eficientes para atender 
esse movimento. Portanto, o impacto 
da comunicação é fundamental para 
conectar os clientes com a marca e por 
isso cada vez mais a sinalização digital 
se faz presente e cresce nesse segmento.  

De acordo com a agência de pesquisa 
Markets & Markets, o mercado de mídia 
digital vem expandindo em todo mundo. A 
expectativa é que esse mercado atinja US$ 
27,34 bilhões até 2022, com uma taxa com-
posta de crescimento anual de 7% de 2016 
a 2022.  A LG Electronics do Brasil possui 
uma ampla gama de soluções e produtos 
em seu portfólio com essa finalidade. Os 
produtos são desenvolvidos para oferecer 
qualidade superior de exibição, design fle-
xível de fácil utilização e compreensão. Os 
varejistas podem contar com a sinalização 
digital da LG para uma melhor experiência 
de compra, proporcionando aos consumi-
dores informações e conteúdos de forma 
totalmente visual e moderna. Os benefícios 
para o negócio são expressivos, tais como 
aumento do tráfego e maior taxa de con-
versão de vendas.  Alguns critérios para a 
escolha das soluções em sinalização digital 
são muito importantes: qualidade superior 
de exibição, confiabilidade, display efi-
ciente, valor e manutenção competitivos. 

Pensando nisso, em meio a lançamen-
tos e novidades, a LG Electronics apre-
senta os novos Monitores Profissionais 
para sinalização digital: “Ultra Stretch 
86” e o “OLED Dual View Flat”. Os pro-
dutos possuem uma elegância singular 
e junto dela, apresentam uma tecnologia 
que nos permite personalizar e gerenciar 

Os monitores 
profi ssionais 

Ultra Stretch 86 
possibilitam a 

programação e 
gerenciamento da 

comunicação

o conteúdo que será exibido nas telas.
O OLED Dual View Flat se destaca 

por atender o mercado corporativo, já que 
possui telas nas duas faces, auxiliando 
no fortalecimento das marcas e produtos 
divulgados. O OLED Dual View Flat per-
mite que o cliente melhore a comunicação 
em grandes ambientes e de grande fluxo, 
otimizando o espaço com o uso das duas 
telas do monitor. Além disso, o benefício 
do preto perfeito de OLED proporciona 
uma imagem com cores mais vibrantes, 
garantindo uma rica exibição que chama 
muito mais a atenção do consumidor.

Já o Ultra Stretch tem a finalidade 
de potencializar espaços com suas 86 
polegadas, apresentando um tamanho 
especial de tela na proporção 58:9. Esse 
Monitor Profissional é perfeito para ser 
utilizado em lojas, aeroportos, estações de 
metrô, shopping centers e lugares pouco 
explorados, pois com o seu design único, 
o Monitor possibilita o uso de imagens e 
conteúdo dinâmico no interior de estabe-
lecimentos. Além do design, outra exclu-
sividade dos Monitores Profissionais da 
LG é o Software SuperSign, que possibi-
lita a programação e gerenciamento da 
comunicação, maximizando o dinamismo 
e o impacto da informação para o público.

Com a profunda experiência em 
produtos eletrônicos, eletrodomésti-
cos e engenharia de monitores de tela 
plana, a LG redefiniu o panorama da 
tecnologia de sinalização digital. Sem 
dúvida, a LG é líder global em design, 
desenvolvimento e fabricação de pro-
dutos inovadores que facilitam a vida 
dos seus clientes, oferecendo solução 
completa e com excelência de qualidade.  
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Zoox inicia interconexão de Wi-Fi 
entre hotéis e Aeroporto do Galeão (RJ)

Seguindo a tendência de maior uso 
do Wi-Fi como rede de acesso à inter-
net via smartphones, a Zoox começou 
a fazer testes de conexão no Aeroporto 
do Galeão durante o mês de outubro. A 
empresa já contribui com as conexões de 
passageiros da Rodoviária Novo Rio.

O hóspede que estiver em um hotel 
com gestão de Wi-Fi fornecida pela em-
presa, será reconhecida automaticamente 
ao chegar em um destes dois lugares. 
Isto porque a Zoox conecta mais de 70 
mil pessoas por dia na cidade, sendo que 
80% das conexões são de hotéis cariocas e 
possui 94,7% taxa de fidelização de gran-
des redes, como BHG e Windsor Hoteis. 

O sinal Wi-Fi tem se tornado a rede de 
conexão mais acessada pelos brasileiros 
que usam smartphone, segundo uma pes-
quisa divulgada recentemente pelo Cetic.
br - Centro de Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação. O 
levantamento ainda revela que o si-
nal sem fio já superou o 3G e o 4G.

De acordo com o CEO da Zoox, 
Rafael de Albuquerque, “grande parte 
dos usuários do aeroporto do Galeão, 
se hospedaram ou irão se hospedar em 
algum hotel do Rio. Com a plataforma da 
Zoox, o usuário será reconhecido e terá 
o acesso automático ao Wi-Fi, sem a ne-
cessidade de cadastramento. Facilitando, 
igualmente a vida dos usuários do 
aeroporto e da rodoviária”, comentou.

Pormade investe em “personaliza-
ção” para adentrar no mercado hoteleiro

A Pormade, produtora de portas 
que detém 15% do mercado nacional de 
portas, aposta na nova linha Pormade 
Boutique para conquistar o mercado 
hoteleiro. Sua proposta envolve im-
pressões em HD diretamente nas por-
tas, podendo substituir os tradicionais 
adesivos com a numeração dos aparta-
mentos ou as clássicas placas pregadas 
nas portas. “Personalização” seria a 
palavra que define a nova linha, sen-
do que a imagem a ser impressa fica 
totalmente a cargo do cliente.  Ele 
pode optar pela simples enumeração 
com o logo do seu empreendimento ou 
até criar uma porta com design exóti-
co para hotéis temáticos. O hoteleiro 
também não fica restrito somente as 
numerações dos quartos, podendo per-
sonalizar/imprimir até as indicações 
nas portas dos banheiros, academias, 
saunas, tudo fica a critério do cliente.

O processo de impressão é 
automatizado e feito por trata-
mento ultravioleta (UV). Ela de-
mora cerca de 35 minutos para 
imprimir uma porta quando ela 
possui muitos detalhes, caso o 
cliente queira a impressão dos 

Rafael Albuquerque, CEO da Zoox

Portas com impressão em HD facilitam a 
padronização e dão maior durabilidade
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dois lados, esse tempo dobra. 
Beatriz Bollbuck, Diretora de 

Marketing da Pormade, explica o pro-
cesso de impressão em HD e destaca 
o fato dela não estar restrita somente 
a portas com dobradiças. “Com ótimo 
acabamento e durabilidade, a impres-
são é feita em UV e depois recebe duas 
camadas de verniz UV, deixando os 
ambientes mais elegantes. A solução 
pode ser aplicada em portas brancas, no 
sistema de abrir ou correr”, comentou.

Todas as linhas de produtos da 
empresa são ecológicas e seguem os 
padrões mundiais de qualidade, certifi-
cados pela ISSO 9001: 2008. Além disso, 
as portas, batentes e guarnições são fa-
bricadas com madeira de reflorestamen-
to, certificadas e de fontes controladas. 

A nova linha de portas com im-
pressão HD está disponível no site 
oficial da empresa. A negociação a 
partir de 35 portas é feita diretamen-
te com a fábrica da Pormade, em 
União da Vitória, no Paraná. Vale 
ressaltar que a empresa também con-
ta com sua própria transportadora.

Samsung lança sistema de TV 
exclusivo para segmento hoteleiro

A Samsung trouxe para o Brasil a 
solução LynkTM Reach, exclusiva para 
o mercado hoteleiro. Através dela, o 
hotel pode oferecer uma experiência 
integrada e personalizada para cada 
hóspede como, por exemplo, programar 
para que sejam mostradas mensagens 
exclusivas de saudação na televi-
são assim que ele entra no quarto.

O sistema LynkTM Reach exibe um 
“Menu” na televisão que permite que 
cada hotel crie as opções que o cliente 
irá visualizar. As opções são muitas, 
desde o acesso rápido às informações 
úteis de cada área comum do hotel, 
até lista de canais, telefones da recep-
ção e serviços de quartos, calendário 
e agenda de eventos, informações 
sobre o clima da região, horários de 
partidas e chegadas de vôos, todos 
customizáveis e de acordo com a ne-
cessidade de cada empreendimento. 

O modelo de televisão disponível 

para essa solução é o HD460 de 40 po-
legadas. A solução possui um servidor 
para controlar as televisões de todas 
as suítes, integrado ao PMS (software 
utilizado nas recepções dos hotéis no 
gerenciamento de hóspedes). Além dis-
so, o sistema cria um canal próprio, que 
será transmitido em todos os quartos 
e que exibe o menu personalizável. 

Este menu possibilita trans-
mitir conteúdos simples, como as 
promoções do bar e a agenda dos 
eventos que acontecerão nas áreas 
comuns, ou mais complexos, como 
exibir a agenda de uma convenção 
somente nos quartos daqueles hós-
pedes que dela irão participar.

O menu permite também uma 
customização com espaço para pu-
blicidade de outras marcas ou pro-
dutos e/ou serviços de parceiros 
que estão próximos ao hotel, geran-
do uma renda extra para o hotel.

 
Assa Abloy Hospitality 
apresenta soluções para hotéis 
de médio porte

Não são apenas grandes redes e 
empreendimentos os clientes da Assa 
Abloy Hospitality. Segundo Nicolas 
Aznar, presidente da empresa para a 
América Latina e o Caribe, os produtos 
da Assa Abloy Hospitality contam com 
grande versatilidade para atender meios 
de hospedagem de todos os portes. 

Aznar explica que o investimento 
feito em fechaduras precisa ser mui-
to bem estudado e que a economia 
na compra pode gerar problemas 
futuros, principalmente no quesito 
de segurança e reposição de peças. 

Aparelhos podem 
exibir mensagens 

de saudação 
personalizadas 

quando o hóspede 
entra no quarto, 

por exemplo
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“O investimento deve ser feito da 
melhor forma, não apenas buscan-
do preços atrativos, mas sim opções 
que possam, no futuro, acompanhar 
a tendência de mercado”, diz.

Alguns empreendimentos na Serra 
Gaúcha adquiriram fechaduras da Assa 
Abloy Hospitality, como é o caso do 
Hotel Interlaken, em Gramado, que 
deve abrir suas portas nos próximos 
dias, e já tem instaladas fechaduras de 
rádio frequencia (RFID). A decisão da 
direção do Interlaken diz que a escolha 

A tecnologia de 
rádio frequência 
(RFID) é a mais 
empregada na 
hotelaria mundial

foi principalmente por não se tratar de 
um produto chinês e pela tecnologia 
empregada. Além disso, a escolha pelo 
equipamento com tecnologia RFID 
basea-se na sensação de avanço tec-
nológico e segurança dentro do esta-
belecimento, fora o problema de des-
magnetização.  Outro empreendimento 
que entrou no portfólio da Assa Abloy 
Hospitality é o Hotel Pousada Kaster, 
também localizado em Gramado. 

Para Ari Giorgi, Gerente de 
Marketing e Vendas da Assa Abloy 
Hospitality para o Brasil, a vanta-
gem principal do sistema RFID da 
Assa Abloy é a segurança. “A tec-
nologia garante segurança para o 
hóspede, pois não há meios de abrir 
a porta sem a utilização do cartão, 
que também não pode ser clonado, 
diferencial este exclusivo do cartão 
da Assa Abloy Hospitality. Essa 
característica garante ao hotel man-
ter a segurança para o seu cliente e 
para si mesmo. Além disso, a Assa 
Abloy Hospitality garante aos pro-
dutos que oferece durabilidade, 
baixa manutenção e suporte técnico 
próprio permanente, atendendo 24 
horas nos sete dias da semana”.
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O Superior Tribunal de Justiça con-
firma importante precedente que 

permite à Hotelaria, de forma unida, 
afastar o risco de sofrer cobranças in-
devidas do ECAD (Escritório Central 

de Arrecadação e Distribuição)

A disputa judicial entre a ho-
telaria brasileira e o ECAD 
(Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição) não é novida-
de para ninguém, pois enquanto este de-
fende que a cobrança por direitos autorais 
é devida pela disponibilização de rádio 
e televisão em quartos de hotel, aquela 
entende que tal exigência não é devida.

Mesmo com o entendimento que 
a execução musical nos quartos de 
hotéis e motéis não é pública, mui-

tos estabelecimentos hoteleiros vêm 
perdendo algumas ações na justiça, 
baseado no entendimento jurispruden-
cial de que a cobrança é sim devida.

Entretanto, o Superior Tribunal 
de Justiça proferiu recentemen-
te o seguinte entendimento:

Conforme exposto na decisão agra-
vada, a Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça firmou compreensão 
segundo a qual é assegurado ao ECAD 
o direito de arrecadar direitos auto-
rais decorrentes da disponibilidade de 
rádio e TV por assinatura em quartos 
de hotéis, exceto se houver contrato 
prevendo o pagamento da taxa pela 
empresa prestadora dos serviços, o que 
não se verifica no caso em exame 

(STJ - AgRg no REsp 1567914/
RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva, terceira turma, julgado em 
16/06/2016, DJe 27/06/2016) (g.n.).

Muito embora a discussão sobre a 
exigibilidade ou não da cobrança ain-
da persista, foi aberta uma porta para 

a hotelaria poder transferir a responsa-
bilidade pelo pagamento dos direitos 
autorais à prestadora de serviços de 
rádio e TV por assinatura. Isso faz com 
que o hotel tenha em mãos uma oportu-
nidade de prevenir surpresas com even-
tuais altíssimas cobranças do ECAD.

O método é simples: é necessário que o 
estabelecimento hoteleiro consiga bar-
ganhar com a prestadora de serviços de 
rádio e TV por assinatura para que haja, 
no contrato de prestação de serviços, uma 
cláusula que estabeleça a responsabilidade 
desta ao pagamento das cobranças por di-
reitos autorais do ECAD. Caso essa cláu-
sula exista no contrato, não há o que se 
falar em cobrança de direitos autorais do 

hotel ou motel, haja vista que não poderá 
haver a dupla incidência de tal exigência.

Com isso, na eventualidade do 
ECAD acionar judicialmente o hotel 
ou motel, conforme artigo 337, inciso 
XI, do Novo Código de Processo Civil, 
estes poderão alegar sua ilegitimida-
de, haja vista que o responsável por 
quaisquer exigências autorais é a pres-
tadora de serviços, conforme disposição 
contratual entre esta e o hoteleiro.

Portanto, fica claro que o STJ confirma 
importante precedente capaz de dar aos hotéis 
e motéis o poder de não mais ser o respon-
sável pelos pagamentos de direitos autorais. 
Ressaltando que, quanto mais estabelecimen-
tos hoteleiros se unirem, maior será o poder 
de negociação para com os fornecedores, a 
fim de conseguir a inserção dessa cláusu-
la no contrato de prestação de serviços.

Assim, com um planejamento jurídico 
estratégico e boa negociação com for-
necedores, o estabelecimento hoteleiro 
poderá evitar grandes surpresas com as 
frequentes ações de cobrança do ECAD. 

STJ confirma precedente que afas-
ta cobrança de ECAD da hotelaria

Murillo Akio Arakaki*
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É farta hoje a publicidade e 
propaganda das agências 
de viagens On Line que 

garantem o melhor preço em hotéis. 
Obviamente que estas poderiam ser 
caracterizadas como propagandas 
enganosas ao consumidor, pois ne-
nhuma agência de viagens, seja ela 
on line ou não conseguem garantir o 
melhor preço nas diárias já que todas 
elas, sem exceção, são comissiona-
das pelos hotéis. Logo e com esta 
lógica o melhor preço deveria estar 
nas reservas efetivadas diretamente 
nos hotéis, não é mesmo? E porque 
isto em grande parte não acontece?

Uma das respostas que a maio-

ria nos dá quando somos contrata-
dos é bem típica, o custo de manter 
um departamento comercial sai 
caro. Bom, vamos ao lado prático 
da coisa para entender esta po-
lemica de uma vez por todas.

Analisando as OTA’s
Agências de Viagens on Line (ou 

OTA’s no jargão hoteleiro) não estão 
ali para vender seu hotel, também não 
estão ali preocupados com a satisfação 
dos hóspedes ou com a qualidade que 
o hotel tem. Estão ali por uma simples 

questão: o de fazer dinheiro, rios de 
dinheiro. Se a lógica fosse utilizada 
como é o caso na maioria das vendas 
pela internet, os preços ao consumi-
dor de fato deveriam ser mais baratos 
por uma simples questão. Vender no 
mercado on line é mais barato, veja o 
exemplo dos varejistas, vendas on line 
pressupõe automatização das vendas 
o que leva a um custo menor, pois 
não exigem vários escritórios, lojas, 
etc.  Enxugam todo este processo que 
estávamos acostumados até o início 
deste século. Então, os comissionamen-
tos das agências de viagens físicas que 
chegavam no máximo a 10% deveriam 
ser reduzidas não é mesmo? Mas o 

que acontece é que o comissionamen-
to ficou maior, indo de 13% a 25% o 
que explica o porquê das vendas on 
line de passagens aéreas continua-
rem com as empresas aéreas. Logo as 
perspectivas de custos menores com 
preços mais atrativos para venda de 
hospedagem pela internet ficaram mais 
caras do que aquelas tratadas à moda 
antiga diretamente com os hotéis.

A segunda questão é o volume 
comercializado, com esta narrativa 
de que o custo de se manter um de-
partamento comercial é mais caro que 

Quem vê preço não vê coração

Mario Cezar Nogales*

Tabela 1
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comercializar através das diferentes 
OTA’s. Com isto, muitos gestores 
acabaram por entregar quase 100% as 
suas vendas (em alguns casos en-
tregaram mesmo 100% das vendas). 
Vejamos alguns dados (RevPAR e 
Ocupação obtidos no infohb de ju-
lho 2016 para cálculos) (tabela1).

Notem que utilizamos apenas a 
média de 30% de comercialização 
pelas OTA’s com um comissiona-
mento de apenas 16% e este números 
apenas refletem 275 hotéis em todo 

o Brasil. Agora imaginem analisar 
os quase 16.000 hotéis registrados 
na receita federal, nós fizemos os 
cálculos e vejam para onde vai este 
número (estimativa) (tabela2)

Analisando os Hoteis
Será que comercializar inteiramen-

te através de OTA’s é de fato viável? 
Vamos exemplificar através de um 
hotel com 70 UH’s que é a média na-
cional com o mesmo RevPAR e ocupa-
ção indicados no Infohb. Obviamente 
que deixamos um percentual de 10% 
de diárias comercializadas diretamente 
(aquelas diárias para passantes, apesar 
de saber que há hotéis que comerciali-
zam 100% através de OTA’s obrigando 
a estes passantes efetuarem suas reser-
vas pelas agencias on line) (tabela3).

Seria possível ter um departamento 

comercial eficiente com uma recei-
ta mensal de R$ 42.000,00 por mês? 
Acredito que a resposta seja óbvia.

Analisemos por outro ângulo, 
as tarifas em si, da mesma for-
ma que uma retro-engenharia fa-
ria para descobrir os componen-
tes de um produto. (tabela 4).

Vejam que estamos aplicando custos 
médios com um custo de UH extre-
mamente eficiente considerando que 
o dono do hotel goste de atuar em 
hotelaria e que os serviços presta-

dos neste exemplo são excelentes e a 
pergunta que fica é: um empreende-
dor trabalharia por 3% da receita?

A questão do preço
Muitos irão concordar que grande 

parte da hotelaria nacional não dispõe 
de gerenciamento eficiente ou eficaz. 
Assim como muitos irão concordar 
que não há uma capacidade instala-
da em tecnologia para desenvolver 
profissionais gestores na atualida-
de que sejam eficientes e eficazes. 
Os poucos profissionais existentes 
têm altos salários e estão nos mais 
eficientes hotéis ou fora do país.

Contudo o empreendedor hoteleiro 
se viu em uma armadilha de preços, 
afinal de contas quem vender mais 
barato vai ocupar melhor seu hotel. Se 
esqueceram de que o RevPAR sozinho 

Tabela 2

Tabela 3
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Tabela 4

*Mario Cezar Nogales é con-
sultor especializado em ho-

telaria e autor de livros para 
trade - Contato através do 

site www.snhotelaria.com.br 
ou mario@snhotelaria.com.br

não faz nenhuma diferença pois 
podemos ter o mesmo RevPAR 
com 80% de ocupação e com 40% 
de ocupação e é aí que está a 
diferença de um gestor eficiente.

Eu, como consultor que sou e 
deixo a todos que perguntem aos 
meus consultados os seus resulta-
dos. Prefiro fazer o RevPAR com 
baixa ocupação e deixo todos os 
demais brigarem no preço, afinal 
de contas as operações das OTA’s 
no Brasil me deixaram uma ques-
tão bem clara: esta é a melhor 
forma de eliminar a concorrência 
deixando que estes se transformem 
em zumbis o que deixa a hotela-
ria para os hoteleiros que de fato 
sabem realizar a hospitalidade.
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