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“O mercado hoteleiro nacional tem carência de in-
formação. A Revista Hotéis, além de um meio de 
informação técnica e mercadológica, encontra-

mos tendências, novos conceitos, amigos e parceiros comerciais 
conectando assim a sociedade hoteleira em prol da melhoria dos 
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dade e muita informação sobre o segmento, auxilia na visão de 
mercado, sempre sinalizando inovações do setor e novos investi-
mentos. É fonte de conhecimento estratégico empresarial.”
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Esta edição de dezembro 
encerra 2016, um ano de 
muita superação e que en-

contramos muitas oportunidades 
enquanto muitos apregoavam crise. 
Tiremos a letra S da palavra e utili-
zando o crie, criamos ideias inova-
doras, como um novo aplicativo que 
está sendo lançando no mercado.

Mantivemos nossa excelência no 
padrão editorial, na qualidade de im-
pressão e periodicidade mensal de 100 
páginas. E nosso trabalho pode ser 
novamente avaliado nesta edição que 
fizemos com muito carinho para deixá-
lo muito bem informado dos últimos 
fatos e acontecimentos do setor.

A todos uma ótima leitura, come-
more com muita saúde e paz a entra-
da de um novo ano e lembre-se: Não 
existe crise que resista ao trabalho.

Criando 
oportunidades

               Diretor editorial
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Entrevista

Legalização dos Jogos no Brasil: 
Uma aposta no fomento do turismo

Antes da proibição dos Jogos de 
Azar no Brasil em 1946, existiam 
no País 71 cassinos que empre-

gavam cerca de 53,2 mil pessoas. Nos 
últimos 70 anos em que a prática é 
ilegal, mas que não deixou de acontecer 
clandestinamente, o Estado deixou de 
arrecadar mais de R$ 400 bilhões ape-
nas com tributos, sem contar com inves-
timentos e empregos.
Este assunto voltou a percorrer o setor 
Legislativo brasileiro com a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado 186/2014 
na CEDN – Comissão Especial de De-
senvolvimento Nacional, que desta vez 
parece estar levando o assunto a sério. 
O Brasil é o maior exportador do mun-
do de jogadores na área de jogos para 
países do Mercosul e Las Vegas, nos 
Estados Unidos. O país norte-americano 
movimenta US$ 240 bilhões anualmente 
e paga US$ 38 bilhões em tributos, em-
pregando 1,7 milhão de pessoas com a 
prática regulamentada dos Jogos.
Com a introdução de um Marco Legal, 
o mercado brasileiro de jogos tem po-
tencial que pode chegar a R$ 60 bilhões 
por ano, com arrecadação do governo 
de R$ 18 bilhões com a regulamentação 
de todas as modalidades e criação de 
mais de 500 mil empregos diretos e in-
diretos. É o que afirma, nesta entrevista 
exclusiva, Magnho José, jornalista es-
pecializado em loterias e apostas, editor 
do BNLData, Presidente do IJL - Instituto 
Brasileiro Jogo Legal e professor do cur-
so de pós-graduação em Comunicação 
Empresarial da Universidade Candido 
Mendes – RJ. Confira:

Revista Hotéis - O que fomentava os cas-
sinos no Brasil antes da proibição pelo 
Presidente Dutra em 1946? Quantos exis-
tiam no País, quantos empregos gerava 
e de que forma contribuía para alavan-
car o turismo nas cidades instaladas?

Magnho José - Antes do fatídico dia 30 de abril 
de 1946, os 71 cassinos em operação no Brasil 
empregavam 53,2 mil pessoas e, além do ‘pano 
verde’, estas casas tinham um modelo efer-
vescente de entretenimento de fazer inveja 
aos melhores cassinos do mundo daquela 
época. Inclusive, comenta-se que o modelo 
de operação integrado entre jogos e entrete-
nimento teria sido criado no Rio de Janeiro e 
aperfeiçoado pelos cassinos norte-americanos.  

 As estâncias hidrominerais das cidades de 
São Lourenço, Caxambu e Lambari, desta-
ques no universo das roletas e carteados e 
localizadas no Sul de Minas Gerais, tinham 
suas economias lastreadas nos cassinos e 
nos parques aquáticos. Muitos turistas as-
sociavam a busca pelas águas com proprie-
dades curativas aos cassinos, que também 
eram palcos de superproduções musicais e 
teatrais. Com a proibição dos cassinos, os 
municípios desta região enfrentaram sérios 
problemas, sendo que algumas cidades ain-
da não se recuperaram até os dias de hoje.

Revista Hotéis - Na sua opinião, o que levou 
o Presidente Dutra a tomar esta decisão de 
proibir os jogos no Brasil? Foi influência 
mesmo de sua esposa, pressões religiosas 
ou havia algum pretexto político na época?

Magnho José  - Existem duas teses que expli-
cam a proibição do jogo no Brasil, sendo uma 
religiosa e outra política. A primeira e mais 
difundida pelos livros de história seria que 
o Presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra, 
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teria sido ‘induzido’ a proibir os cassinos pelo 
Ministro da Justiça, Carlos Luz, pelo Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jayme de 
Barros Câmara e pela esposa, Dona Carmela 
‘Santinha’ Dutra, uma religiosa fervorosa. 

 A tese política mais parece uma conspira-
ção, mas tem algum sentido. O Presidente 
Getúlio Vargas liberou os cassinos em 1934. 
Segundo o que se comentava à época, o 
empresário Joaquim Rolla, dono dos cas-
sinos da Urca, Atlântico, Icaraí (Niterói), 
Quitandinha (Petrópolis), seria o testa-de-ferro 
de Benjamin Vargas (irmão de Getúlio), o que 
nunca foi provado. Dizia-se que os cassinos 
funcionavam como caixa dois de Getúlio.

 Benjamin Vargas, irmão de Getúlio Vargas, 
seria sócio do Joaquim Rolla. Segundo os 
historiadores, Joaquim seria um dos principais 
‘apoiadores’ do partido comunista ligado a 
Getúlio Vargas. Ao invés de extinguir o partido 
comunista e gerar um grande desgaste político, 
foi mais fácil eliminar a fonte patrocinadora, 
que no caso eram os cassinos do Joaquim Rolla. 

Revista Hotéis - O que o Brasil perdeu nestes 70 
anos de proibição dos cassinos?

Magnho José - Apesar de todo o amadurecimen-
to do tema no parlamento, o debate sobre a 
legalização dos cassinos no Brasil tem um 
atraso histórico. Várias cidades turísticas 
tiveram suas economias arruinadas com a 
proibição dos cassinos. O setor de entre-
tenimento também enfrentou um grande 
retrocesso com a proibição. Apesar de toda 
dificuldade em analisar as perdas que o País 
teve com a decisão de proibir, mas arriscaria 
afirmar que o Estado deixou de arrecadar 
mais de R$ 400 bilhões com o jogo clandestino 
nos últimos 70 anos apenas com os tributos, 
sem falar em investimentos e empregos. 

Revista Hotéis - Por que não se legali-
zou os cassinos até hoje se vários pro-
jetos já foram apresentados?

Magnho José  - Nas últimas sete décadas, vários 
temas têm gerado polêmica no Brasil e dentre 
eles a legalização do jogo, que seja por questões 
religiosas, políticas, ideológicas ou morais têm 
contaminado e distorcido o debate. O longo 

período de proibição do jogo no Brasil, cerca 
de 70 anos, acabou rotulando equivocadamen-
te esta atividade como uma questão moral, a 
exemplo do aborto e das drogas. Com frequ-
ência somos perguntados sobre os motivos do 
longo período de ilegalidade do jogo, enquanto 
em praticamente todos os países da América 
Latina o jogo é legalizado e regulamentado. 
Temos dificuldades em responder esta per-
gunta já que não existem fatos explícitos que 
justifiquem, mas sim um elenco de motivos.

Revista Hotéis - Qual é o clima hoje para se 
legalizar os cassinos no Brasil? O que o 
leva a crer que agora será legalizado?

Magnho José - Entre todas as tentativas anterio-
res, cremos que esta é a melhor oportunidade 
para a legalização do jogo no Brasil. A pro-
posta amadureceu gradativamente, o mundo 
globalizado unificou discurso, foi realizado 
um trabalho sério pelo IJL - Instituto Brasileiro 
Jogo Legal, através de um diálogo franco com 
deputados e senadores para esclarecer sobre os 
benefícios do jogo legalizado, além de minimi-
zar o discurso dos atores contrários a legaliza-
ção através dos velhos e surrados argumentos 
que o jogo não pode ser controlado, que a ati-
vidade é propícia a lavagem de dinheiro, que 
gera patologia e favorece o crime organizado.   
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Revista Hotéis - O que representa a indús-
tria dos cassinos no mundo e como ela 
é regulamentada e fiscalizada, como 
por exemplo, nos Estados Unidos?

Magnho José  - O Brasil é o maior exportador do 
mundo de jogadores, consumo, dividendos e 
divisas na área de jogos para Las Vegas e países 
do Mercosul.  Atualmente, existem 535 cassinos 
na América Latina, sendo 160 na Argentina, 
86 na Colômbia, 61 no Peru, 35 no Uruguai, 28 
no Chile e seis no Paraguai. Nos EUA existem 
2.458 cassinos e a indústria do jogo daquele país 
movimenta anualmente US$ 240 bilhões, paga 
US$ 38 bilhões em tributos, emprega 1,7 milhão 
de trabalhadores que recebem U$S 73,5 bilhões 
em salários.  No mundo existem 6.848 cassi-
nos em operação. A indústria do jogo mundial 
movimenta anualmente US$ 488 bilhões.  

Revista Hotéis - Recentemente, foi aprovado na 
CEDN - Comissão Especial de Desenvolvimento 
Nacional o Projeto de Lei do Senado 186/2014, 
que amplia o leque dos jogos de azar le-
galizados no Brasil. Neste mesmo projeto, 
além dos cassinos, estão inclusos o jogo do 
bicho e os bingos. Todos eles juntos não 
poderia dificultar a aprovação? Não seria 
mais fácil aprovar somente os cassinos?

Magnho José  - Não acredito que seria mais fácil 
aprovar somente os cassinos, pois o desgaste seria 
o mesmo. O Brasil tem uma das legislações mais 
atrasadas e antiquadas na área de loteria e jogos do 
mundo. Ou seja, depois de 75 anos da última lei, 
ainda não enfrentamos a questão da atualização 
do marco regulatório para esta atividade. Apesar 
do monumental atraso histórico, o IJL - Instituto 
Brasileiro Jogo Legal ficou entusiasmado com a 
possibilidade de regulamentação do jogo pelo 
governo federal para que os recursos advindos 
desta atividade sejam utilizados como alternativa 
de criação a novos tributos. Na verdade, aposta 
em jogos e loterias é uma forma lúdica de pagar 
impostos. O primeiro benefício seria a retirada 
destas operações da zona cinzenta e transferida 

para legalidade, permitindo que haja controle 
destas atividades. Os benefícios imediatos seriam 
um incremento na arrecadação de tributos pelo 
Estado, que seriam revertidos para a sociedade 
através de programas sociais ou para a previdência 
social. Além disso, teríamos a criação de novos 
equipamentos e atrações turísticas para as cidades.

Revista Hotéis - Na sua opinião, o que o Projeto 
Lei do Senado 186/2014 tem de peculia-
ridades boas ou ruins para o setor?

Magnho José - O texto que está tramitando no 
Senado é muito restritivo a algumas operações 
e tem o DNA de técnicos do governo federal.

Revista Hotéis - Existe uma proposta aprovada 
pela Comissão Especial do Marco Regulatório 
dos Jogos na Câmara dos Deputados. O que ele 

contempla e quais as 
chances de ser aprovado?
Magnho José - O texto 
aprovado pela Comissão 
Especial do Marco 
Regulatório dos Jogos 

na Câmara dos Deputados, em agosto deste 
ano, atende melhor a demanda do mercado, 
pois legaliza todas as modalidades de jogos e 
apostas. O texto da Câmara atenderá melhor 
os anseios do governo com a arrecadação de 
impostos, geração de empregos e investimen-
tos na implantação deste mercado no País.

Revista Hotéis - Uma vez aprovado estes proje-
tos, como será o cenário dos jogos no Brasil? 
O que o País pode ganhar com isto?

Magnho José - O potencial do mercado de jogo no 
Brasil, com a introdução de um marco legal, 
pode chegar a R$ 60 bilhões anuais. Seguindo 
a tributação mundial, estamos tratando de 
uma arrecadação pelo governo de cerca de R$ 
18 bilhões com a regulamentação de todas as 
modalidades. Além das outorgas, licenças e 
autorizações, seriam realizados investimentos 
na implantação das casas de jogos e toda cadeia 
produtiva que envolve a indústria do jogo.

 Além do ganho com tributos e investimen-
tos, seriam formalizados 450 mil emprega-
dos do jogo do bicho e criados pelo menos 
mais 150 mil. Ou seja, Estado e sociedade 
só têm a ganhar com a legalização.

“Esta é a melhor oportunidade para 
  a legalização do jogo no Brasil”
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Revista Hotéis - Existem algumas pressões por 
parte do Ministério Público que a legaliza-
ção dos cassinos no Brasil seria uma forma 
de se lavar dinheiro. Como você analisa esta 
questão? É possível combater estas fraudes? 
Como é feita a fiscalização em outros países?

Magnho José  - Os contrários a legalização profeti-
zam que os jogos são propícios a lavagem de di-
nheiro, mas nunca foi explicado como seria esta 
operação e as respectivas vantagens em lavar 
dinheiro com o jogo. Uma análise nos percen-
tuais dos tributos demonstra que estão profe-
tizando uma grande bobagem, já que existem 
atividades prestadoras 
de serviços em que o 
‘lavador’ pagará apenas 
16,33% em tributos.  
Além disso, a legislação 
brasileira obriga que 
prêmios acima de R$ 10 mil sejam informados 
pelos operadores de jogos e loterias ao COAF - 
Conselho de Controle de Operações Financeiras, 
órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e 
responsável pela fiscalização sobre lavagem de 
capitais no País, além da tributação de 27,5% 
de Imposto de Renda sobre o prêmio. Portanto, 
lavar dinheiro em jogo é caro e arriscado.

 Se a preocupação é com os eventuais proble-
mas que os jogos podem levar aos seus prati-
cantes, como a questão do vício, por exemplo, 
cabe destacar que já existem políticas bastante 
eficazes e com resultados comprovados de 
prevenção e combate à compulsão em jogos de 
azar. Além das campanhas de esclarecimento 
sobre o jogo responsável, o conceito mundial 
de ludopatia vem mudando com introdução 
do sistema de ‘Auto exclusão’. No ano passado, 
533 pessoas tomaram a iniciativa de impedir 
a própria entrada em cassinos de Portugal. A 
requisição de ‘Auto Exclusão’ está prevista 
na lei daquele país, que é usada quando uma 
pessoa reconhece que está viciada no jogo.

 Pesquisas recentes comprovam que me-
nos de 2% da população apresentam algum 
tipo de problema com o jogo e seria muito 
cruel punir os outros 98% da população que 
têm uma relação normal com os jogos. 

Revista Hotéis - A legalização dos cassinos 
no Brasil seria uma alavanca para ressus-

citar destinos que estão abandonados ou 
mesmo criar novos destinos? Haveria in-
cremento de turistas estrangeiros?

Magnho José  - Nós entendemos que a legalização 
dos cassinos poderá reativar e revitalizar des-
tinos antigos como as estâncias hidrominerais 
do Sul de Minas e criar novos destinos com 
a implantação destas unidades. Os empre-
sários de cassinos só vão investir bilhões de 
dólares em locais de concentração de pesso-
as. As grandes corporações estimam que é 
necessário o fluxo de 6 mil turistas/dia para 
implantação de um cassino de pequeno porte. 

Revista Hotéis - O que ganha a hotelaria na-
cional com a legalização dos cassinos?

Magnho José  - O exemplo de Singapura deve 
ser observado. O país legalizou o jogo em 
2010, e não se tem qualquer notícia sobre o 
avanço do crime organizado, lavagem de 
dinheiro, problemas de saúde pública de-
rivados da ludopatia ou um cenário de de-
vassidão moral por conta da legalização: o 
país continua tão seguro e civilizado quanto 
sempre foi. A diferença é que agora o país de 
pouco mais de cinco milhões de habitantes 
conta com uma indústria de mais de R$ 20 
bilhões ao ano e que cresce a um ritmo su-
perior a vinte por cento ao ano. Além disso, 
todos os hotéis próximos ao Marina Bay 
Sands e aos outros cassinos do país come-
moram a legalização dos cassinos, pois to-
dos estão com suas ocupações turbinadas. 

 No caso do jogo só temos duas opções: jogo 
legal ou ilegal. A opção ‘não jogo’ é impossí-
vel, pois mais 20 milhões de brasileiros jogam 
todos os dias no ‘brasileiríssimo’ jogo do bi-
cho. O Brasil tem que amadurecer e enfren-
tar a questão do jogo de forma pragmática, 
sem o envolvimento de questões de ordem 
moral ou religiosa. É necessário legalizar e 
regulamentar o jogo antes de proibi-lo, pois 
a proibição leva ao jogo clandestino e o jogo 
clandestino leva a corrupção. Além disso, com 
o jogo legal ganham Estado e sociedade. 

“O Brasil tem que amadurecer e enfren-
tar a questão de forma pragmática”
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Hotel Colina Verde (SP) 
oferece jantares temáticos 
e voo de balão 

O Hotel Fazenda Fonte Colina 
Verde, localizado na Estância 
Turística de São Pedro, há 180 km 
de São Paulo, preparou uma progra-
mação especial para seus hóspedes 
durante o mês de novembro, consi-
derado o Mês das Nações no hotel.

O empreendimento reservou três 
finais de semana do mês para janta-
res temáticos nas noites de sábado. 
O hóspede pode escolher entre um 
jantar alemão com cerveja inclusa, 
um jantar italiano com vinho da casa 
ou um jantar espanhol com sangria. 
Todos eles contavam com música 
ao vivo. Durante os dias 13 e 14 de 
novembro, os hóspedes tiveram a 
oportunidade de realizar um voo 
cativo de balão. Nele, o balão fica 
ancorado no chão e subia até 20 
metros de altura aproximadamente. 

O Hotel Fazenda Fonte Colina 
Verde conta com um total de 200 
mil m². Sua infraestrutura compre-
ende um parque aquático, campo 
de futebol, quadras, espaço fitness, 
fazendinha, trilha ecológica, pas-
seios a cavalo, lago para pesca, arco 
e flecha, brinquedoteca, salão de 
jogos, playground e restaurantes 
com culinária mineira. Ele pos-
sui um total de 150 apartamentos 
com wi-fi gratuito, TV a cabo, ar-
condicionado e varanda com rede.

ABR divulga estudo sobre 
impacto do Airbnb e Economias 
Compartilhadas

A ABR - Associação Brasileira de 
Resorts desenvolveu um estudo sobre as 
estratégias comerciais e os impactos cau-
sados pelo modelo de atuação do Airbnb 
baseado na economia compartilhada. 
O documento ‘Airbnb – Um Modelo 
de Negócio’, disponível para leitura na 
íntegra no site oficial da ABR, aborda 
como as novas possibilidades de hospe-
dagem estão mudando o comportamento 
dos viajantes e despertando um alerta 
para as autoridades em todo o mundo.

Os principais destinos turísticos mun-
diais já adotaram medidas para ter um 
melhor controle da proposta de negócios 
do Airbnb e de outras plataformas seme-
lhantes. Mais do que ações políticas, os 
governos locais trabalham para regula-
mentar a atividade, que já vem causando 
consequências não somente para a hotela-
ria, mas também para o mercado imo-
biliário, reduzindo a oferta de imóveis 
disponíveis para locação de longo prazo.

O documento traz levantamentos 
de destinos como Nova York, Londres, 
Berlim, Paris, entre outros, suas legisla-
ções e penalidades. Além disso, mostra o 
perfil brasileiro, que ainda não tem uma 
legislação definida para a atividade. 

12

Hotel possui 200 
mil m² de área e 
150 apartamentos 

Luigi Rotunno, Presidente da ABR: “Elas 
(economias compartilhadas) vieram para 

fi car e, portanto, é imprescindível uma aval-
iação criteriosa do impacto na economia”

Adilson Zavarize
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Luigi Rotunno, Presidente da ABR, co-
menta que esse modelo de negócios está 
se consolidando cada vez mais no merca-
do e que é necessário um estudo apro-
fundado sobre seu impacto econômico. 
“O estudo das economias compartilhadas 
deve ser um tema relevante de pesqui-
sas. Elas vieram para ficar e, portanto, é 
imprescindível uma avaliação criteriosa 
do impacto na economia”, declarou.

Hotéis Pullman 
ofereceram ‘Táxi gratuito’ 
em carro personalizado

Durante o mês de novembro, os usu-
ários de táxis em São Paulo e Guarulhos 
receberam um atendimento diferenciado. 
A novidade foi resultado de uma parceria 
da rede Pullman com o aplicativo Easy 
Táxi, para promover eventos que foram 
realizados nos hotéis durante o período. 

O carro Pullman propôs um clima 
de balada no interior do veículo, com 
serviços de alimentos e bebidas libera-
dos, placas divertidas para fotos, brindes 
e cortesias de drinks para dois eventos 
promovidos pela marca: o DJ’s Battle, a 
batalha entre DJ’s que ocorreu simulta-
neamente nas unidades do Ibirapuera, 
Vila Olímpia e Guarulhos e a festa 
#MeApresenta, ocorrida em 25 de novem-
bro, no Pullman São Paulo Vila Olímpia. 

A diversão ganhou ares de pro-
grama de TV com a gravação de cada 
corrida (autorizada previamente pelo 
usuário), tudo isso com o taxímetro 
zerado na chegada ao destino. O 

veículo circulou nas regiões de cada 
hotel - Ibirapuera, Vila Olímpia e 
Guarulhos - com cobertura à Avenida 
Paulista, Alameda Santos, Avenida 
Berrini, Avenida Faria Lima, Itaim Bibi, 
Avenida Paulo Faccini, Bosque Maia e 
Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Pousada Casa Caiada (AL)
abre SPA para público externo

A Pousada Casa Caiada, localizada 
em Maceió (AL), abriu seu spa (SPAço 
do Ser) para clientes não hóspedes. 
Antes, o espaço era exclusivo para os 
hóspedes do empreendimento. O am-
biente oferece massagens, tratamen-
tos terapêuticos e banho relaxante.

Márcia Duarte, Gerente administra-
tiva da pousada, explica que o empre-
endimento passa por uma nova fase e 
que ele procura explorar o conceito ‘Ser 
humano x Natureza’. “O conceito do ser 
humano envolvido pela natureza, em 
um ambiente de bom gosto e tranqui-
lidade, que busca sintonia e equilíbrio 
interno, está refletido nos tratamentos 
oferecidos pelo nosso spa e em toda 
pousada. Inauguramos esta nova fase 
reforçando este conceito, e também na 
nossa identidade visual”, comentou.

Para atender os novos clientes, 
o horário de funcionamento do spa 
será estendido. Agora, o espaço abre 
ao meio-dia e segue até às 20h30. São 
oferecidos: Massagem relaxante, mas-
soterapia profunda, drenagem linfáti-
ca, massagem pontual, alongamento 
e terapia energética, eliminando as 
dores musculares e aliviando a tensão; 
Saman: Massagem a base de gengibre e 
mel possui capacidade antiinflamatória 
e alivia dores musculares; Hidratação 
corporal de coco: Massoterapia com 
polpa de coco natural que recupe-
ra a umidade e elasticidade natural 
da pele; Talassoterapia: Massagem 
descongestionante a base de argila 
verde e esfoliantes naturais  e Ritual 
Romântico: massagem relaxante para 
casais, com o ofurô com ervas e raízes.

Todos os tratamentos têm du-
ração de uma a duas horas e é pre-
ciso fazer agendamento prévio.

Parceria dos hotéis 
Pullman com o app 
Easy Taxi propor-
cionou experiência 
diferenciada aos 
clientes no trajeto 
até o aeroporto
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Horário de funcionamento do SPAço do Ser foi 
estendido e vai do meio-dia até às 20h30

Hyatt apresenta novo programa 
global de fi delidade

A Hyatt Hotels Corporation apresen-
tou o ‘World of Hyatt’, seu novo progra-
ma global de fidelidade, que será lançado 
oficialmente em 1° de março de 2017. De 
acordo com o grupo, o novo programa 
tem como foco construir uma comuni-
dade e engajar viajantes frequentes.

Jeff Zidell, Vice-Presidente sênior da rede 
hoteleira, explica que o programa tem como 
base seus hóspedes. “Nós criamos o World 
of Hyatt baseado em ideias que aprendemos 
com nossos hóspedes, identificando mais 
oportunidades para aumentar nossa interação 
com associados em nosso portfólio. O pro-
grama vai focar exatamente no que nossos 
associados querem – uma ampla gama de 
benefícios e recompensas acessíveis, que 
possam ser bem aproveitadas com as pessoas 
mais importantes de suas vidas”, afirmou.

A nova plataforma apresenta três ní-
veis de fidelização: Discoverist, Explorist e 
Globalist, do menor para o maior. Já novos 
benefícios serão: Pontos Base, que podem 
ser usados em uma determinada categoria 
de status, incluindo Pontos Base ganhos em 
restaurantes e spas; Prêmios de noites grátis 
ao se hospedar em cinco marcas diferentes 
da Hyatt e upgrades para suítes confirmados 
na hora da reserva para membros de elite.

O antigo programa de fidelidade, Hyatt 
Gold Passport, permanecerá em vigor até 
28 de fevereiro de 2017 e, entre agora e até 
a data do lançamento do novo programa, 
os associados podem continuar usufruin-
do dos benefícios do antigo programa.
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A empresa também diz que as ati-
vidades qualificáveis com início em 1° 
de janeiro de 2017 também contarão 
para obter status no World of Hyatt, 
quando o programa for lançado.

Hotéis brasileiros são premiados no 
World Luxury Hotel Awards

Quatro hotéis brasileiros aparece-
ram na lista dos vencedores do World 
Luxury Hotel Awards, premiação que 
apura hotéis de luxo do mundo intei-
ro com o intuito de aumentar o nível 
de qualidade dos serviços no setor. Os 
hotéis escolhidos concorrem em vá-
rias categorias e a escolha é feita pelos 
hóspedes e em votação aberta pela 

internet. Neste ano, o período da vo-
tação ocorreu entre julho e agosto.

O Ilha de Toque Toque Boutique 
Hotel, empreendimento localizado 
em São Sebastião (SP), foi conde-
corado como o hotel de praia mais 
luxuoso da América do Sul na ca-
tegoria ‘Luxury Beach Resort’. 

Para Edson Pavão, Sócio-proprietário 
do empreendimento, ser indicado foi 
uma grande conquista para o hotel. 
“Isso já significava muito para nós, 
porém, vencer como mais luxuoso hotel 
de praia é uma satisfação imensa. É 
o reflexo do trabalho que realizamos 
pela qualidade de atendimento e por 
melhorar nossos serviços”, declarou.

Recentemente, o hotel teve um aumen-
to de 30% no RevPar do 1º trimestre deste 
ano, o que possibilitou o empreendimen-
to a investir em reformas. Nos últimos 
quatro meses, as suítes receberam um 
investimento para reforma de R$ 250 mil.

O hotel Sofitel Copacabana Rio de 
Janeiro também foi um dos vencedo-
res e foi considerado o melhor hotel na 
categoria Luxury Hotel & Conference 
Centre. Este é o terceiro ano consecu-
tivo que o Sofitel Copacabana vence 
a premiação. Em 2014, o hotel venceu 
na categoria “Melhor Suíte de Luxo” 
e em 2015, na categoria “Melhor 
Centro de Negócios de Luxo”.

Novo programa 
entra em operação 

a partir do dia 1° 
de março de 2017

O Ilha de Toque 
Toque Boutique 

Hotel registrou um 
aumento de 30% 

no RevPar
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Outros brasileiros também ven-
ceram em outras categorias, como 
o Insólito Boutique Hotel & Spa 
(RJ), na categoria ‘Luxury Romantic 
Hotel’ e o Sheraton Reserva do Paiva 
Hotel & Convention Center (PE), na 
categoria ‘Luxury City Hotel’.

Consultor Mario Cezar 
Nogales lança novo livro sobre 
Gestão e Operações Hoteleiras

Atuando no ramo hoteleiro desde 1991, 
Mario Cezar Pontes Nogales anunciou o 
lançamento de mais um livro. Intitulado de 
‘Gestão & Operações Hoteleiras’, a nova obra 
do consultor hoteleiro conta algumas de suas 
experiências durante sua carreira, e é dedi-
cada a todos os empreendedores que conse-
guem gerenciar seus meios de hospedagem.

O lançamento oficial foi feito no dia 
19 de novembro, no Grupo Educacional 
HOTEC, em São Paulo. Também foi realiza-
da uma mini palestra sobre a hotelaria com 
sorteio de dois livros para os participantes. 

Nogales explica que seu novo livro vai 
além de um simples manual, e que serão 
compartilhados cases pelos quais o con-
sultor já passou ao longo de sua trajetória 
profissional. “O leitor poderá entender, 
através desta obra, que os conhecimentos 
aqui apresentados não são apenas tecni-
cidades, mas sim vivência e experiência 
no ramo hoteleiro pelos quais eu passei”, 
comentou. A obra é dividida por áreas 

como produção, mercado, financeiro 
e administrativo e por fim gestão de 
receitas e pesquisa e desenvolvimento. 
Ele contém um total de 472 páginas.

Esta é a sétima obra de Nogales, 
que se lançou no mercado editorial 
com o livro Hospitalidade como base 
da Excelência no Atendimento (2011); 
em seguida, foram lançados dois livros 
em 2012, Hotelaria na Prática – dicas 
e sugestões para hoteleiros e Teoria e 
prática do Revenue Management em 
Hotelaria; em 2013, foi lançado Camareira 
em Hotelaria – teoria e prática e em 2016, 
Vendas em Meios de Hospedagem.

Esta é a sétima 
obra do consultor 
hoteleiro
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Brazil Sales fecha contrato 
com Rede Braston Hotels

A Brazil Sales, empresa com o 
foco em vendas que oferece aten-
dimento personalizado de reser-
vas, RM, Vendas, E-Commerce e 
Marketing, fechou contrato com a 
Braston Hotels, rede de hotéis na 
categoria 4 estrelas com estrutu-
ra para receber eventos sociais e 
corporativos em seus espaços. 

Agora, a empresa é respon-
sável pela gestão comercial da 
rede em seus três hotéis: Braston 
São Paulo, Braston Augusta e 
Braston Indaiatuba. Um dos ob-
jetivos é montar a Central de 
Reservas, implantar o departa-
mento de e-commerce, e Revenue 
Management, remodelando toda 
estrutura de vendas B2B da rede.

Marco Buonomo Jr., CEO da 
Brazil Sales, já estipulou as metas da 
empresa para o próximo ano. “Nossa 
expectativa é o crescimento na Taxa 
de ocupação em 25% e Diária Média 
em 12% no próximo ano, além de 
fazer com que a Rede Braston seja 
mais ativa nos principais players 
de distribuição do País”, afirmou.

Salinas do Maragogi 
é eleito melhor hotel All Inclusive da 
América do Sul

O TripAdvisor, site de planejamen-
to e reservas de viagens, anunciou 
os vencedores do prêmio Travelers’ 
Choice All-Inclusive 2016 América do 
Sul. Segundo a comunidade global de 
viajantes, o melhor resort na região é 
o brasileiro Salinas do Maragogi All 
Inclusive Resort. O hotel alagoano tam-
bém conquistou a 18ª posição no ranking 
global, sendo o único brasileiro da lista.

Outros três hotéis brasileiros foram in-
cluídos na lista dos melhores da América 
do Sul: Iberostar Praia do Forte (4º lugar), 
Iberostar Bahia (5º lugar) e Club Med 
Trancoso (7º lugar), todos na Bahia. Os 
vencedores foram determinados com 
base em um algoritmo que calcula a 
quantidade e qualidade das avaliações 
e notas dadas pelos usuários do site do 
mundo todo, em um período de 12 meses.

Fernando Holanda, Diretor de 
Marketing e Vendas da Amarante 
Hospitalidade, administradora do Salinas 
do Maragogi All Inclusive Resort, co-
memora a conquista e destaca que as 
avaliações foram feitas de forma es-
pontânea. “É uma honra, para nós do 
Salinas, participar do Prêmio TripAdvisor 
e ocupar por mais um ano o posto de 
resort All-Inclusive mais bem avaliado 
da América do Sul, também conquis-
tando a 18ª posição no ranking global. 
A grande importância dessa premiação 
é porque ela foi baseada na opinião das 
pessoas de forma espontânea. É um 
feedback bastante positivo das pesso-
as que estiveram conosco”, pontuou.

Marco Buonomo Jr., 
CEO da Brazil Sales 

Vista aérea do resort Salinas do 
Maragogi, em Alagoas

Foto: TripAdvisor
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Bourbon Barra (RJ) 
oferece equipamento audio-
visual cortesia em reserva 
de salas de eventos

O hotel Bourbon Barra 
Premium Residence criou uma 
promoção especial para even-
tos corporativos para os meses 
de novembro e dezembro. Na 
reserva de salas de conven-
ções, os clientes têm à dispo-
sição, em caráter de cortesia, 
o equipamento audiovisual, 
que contempla datashow, tela 
e sonorização para notebook. 

O empreendimento é 
capaz de receber eventos 
de pequeno e médio porte, 
como reuniões, palestras, 
treinamentos e workshops. 
A área de convenções con-
ta com quatro salas, sendo 
duas moduláveis para au-
ditório, e possuem capa-
cidade para 200 pessoas, 
simultaneamente. As salas 
disponíveis são a Marapendi 
I e II (com divisórias remo-
víveis para até 120 pessoas 
em auditório), a Marambaia 
(para até 60 pessoas) e a 
Grumari (para 20 pessoas).

Para usufruir do benefí-
cio da promoção, o cliente 
deve obrigatoriamente 
realizar a reserva direta-
mente com o departamento 
de eventos da unidade.

Hotel Fazenda 
Florença (RJ) 
entra para Associação de 
Hotéis Roteiros de Charme

O Hotel Fazenda 
Florença é o primeiro da 
cidade de Conservatória, 
no Vale do Café, a in-
tegrar a Associação de 
Hotéis Roteiros de Charme 
que, atualmente, reú-
ne 66 hotéis, pousadas e 
refúgios ecológicos em 
16 estados brasileiros.

O Roteiros de Charme 
seleciona seus membros 
baseado em suas caracte-
rísticas e personalidades 
independentes, levando 
em consideração critérios 
como conforto, qualidade 
de serviços e responsabi-
lidade socioambiental, de 
forma economicamente 
viável e sustentável, e que 
pratiquem uma hotelaria 
que alia os princípios de 
qualidade, ética e res-
ponsabilidade social.

Paulo Roberto dos 
Santos, Sócio-diretor do 
hotel, reforça a responsa-
bilidade e o compromisso 
de manter a qualidade dos 
serviços para os hóspedes. 
“A preocupação com este 
atendimento diferencia-
do se traduz em cuidado 

Sala Marapendi comporta até 120 pessoas em seu formato auditório
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e carinho na arte de atender. Além 
da busca contínua pela qualidade 
na prestação dos nossos serviços de 
hospedagem, valorizamos a cultu-
ra regional e aplicamos ações que 
visam a diminuição do impacto 
ambiental em função da nossa ati-
vidade hoteleira e rural”, afirmou.    

Rede Mabu Hotéis & Resorts 
lança programa de fi delidade

A rede hoteleira paranaense Mabu 
Hotéis & Resorts lançou seu novo pro-
grama de fidelidade, o Mabu Rewards 
by Allpoints. Agora, os clientes que se 

hospedarem nos hotéis da rede, acu-
mularão pontos que poderão ser tro-
cados por milhas e outros prêmios.

Douglas Meneses, Diretor de 
Marketing da Rede Mabu, explica que 
o programa de fidelidade aparece como 
uma alternativa para beneficiar os 
hóspedes. “O programa de fidelidade 
hoteleira se apresenta como mais uma 
alternativa para garantir recompen-
sas. Assim, quem viaja, pode acumular 
pontos também durante a hospeda-
gem – podendo depois trocar pelo o 
que mais lhe agrada”, destacou.  

Ao se cadastrar no programa de 
fidelidade, o hóspede acumula pontos 
durante a sua hospedagem nos quatro 
hotéis da Rede (Mabu Thermas Grand 
Resort e Mabu Interludium Iguassu 
Convention, em Foz do Iguaçu; Mabu 
Curitiba Business e Mabu Curitiba 
Express, na capital paranaense). Os pon-
tos acumulados com as diárias podem 
ser revertidos em milhas de companhias 
aéreas, vouchers de hospedagem, ser-
viços, prêmios e benefícios extras. 

A rede também anunciou que o 
programa não fica restrito apenas 
aos hóspedes de lazer e, por meio 
do AllPoints.Pro (extensão do Mabu 
Rewards by AllPoints), os gestores de 
viagens e eventos de empresas também 

Fachada do Hotel 
Fazenda Florença, 
no Rio de Janeiro

Mabu Rewards by 
Allpoints permite 
que hóspedes tro-
quem pontos por 
milhas aéreas ou 
prêmios
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poderão pontuar com o aluguel das 
salas de eventos dos hotéis da rede.

Para participar, os interessados 
devem efetuar o cadastro no progra-
ma por meio do site oficial da rede. 
Depois, ao realizar a reserva nos ho-
téis da rede, a pontuação creditará na 
conta do hóspede após o check-out.

AccorHotels é eleita uma das 
“15 Melhores Empresas em Satisfa-
ção dos Clientes”

A rede AccorHotels ficou em 5º lugar 
como uma das “15 Melhores Empresas 
em Satisfação dos Clientes” do Brasil 
no segmento de serviços. A premia-
ção é realizada pelo Instituto MESC 
- Melhores Empresas em Satisfação do 
Cliente e o resultado é obtido por meio 
de pesquisa, que ouviu 18.245 pessoas 
entre janeiro de 2014 e março de 2016.

Os participantes responderam a um 
questionário composto por 30 afirmativas, 
2 demografias e 2 questões abertas. No 
total, 637 empresas foram citadas, mas 
apenas 22 passaram para a segunda fase 
do processo e tiveram suas práticas para 
satisfazer clientes avaliadas pelo instituto.

O estudo foi auditado seguindo o 
coeficiente Alpha de Cronbach e tem 
confiança estatística de 95%. Phillipe 
Seguin, SVP de Distribuição e Vendas 
AccorHotels América do Sul, come-
mora a premiação. “Para nós, é uma 
grande honra receber essa premiação. 
Esse reconhecimento mostra que nossos 
clientes estão realmente se sentindo feel 
welcome em nossos hotéis”, afirmou.

Fera Palace (BA)
aposta no mercado latino

Às vésperas de sua reabertura, 
programada para a segunda quinze-
na de janeiro de 2017, o Fera Palace 
Hotel (BA), aposta em ações no mer-
cado latino. Parte dos agentes de via-
gens e imprensa de Buenos Aires e 
Montevideo foram convidados para 
conhecer o hotel no nordeste brasileiro.

Com o lançamento do voo da Gol de 
Montevideo para Salvador, que se inicia 
a partir da primeira semana de janeiro 
com uma frequência semanal e segue 
durante todo o verão, com possibilidades 
de se estender por todo o ano, Gustavo 
França, Diretor de Vendas e Marketing 
da Fera Hotéis, vê o empreendimento 
como um forte atrativo para os turistas 
estrangeiros. “Os uruguaios amam viajar 
e estão sempre em busca de novidades. 
Já os argentinos adoram lugares históri-
cos, o que faz de nosso hotel um grande 
produto para esses mercados”, destacou.

O Fera Palace Hotel ocupa uma área 
de 6.100 m², distribuídos em 10 andares. 
Ele conta com 81 acomodações, sendo 
71 apartamentos e 10 suítes, além do 
Restaurante Adamastor, 2 bares, salas 
de eventos para até 250 pessoas e o Fera 
Lounge, espaço localizado na cobertura, 
com piscina de borda infinita e um Spa.

Phillipe Seguin, SVP de Distribuição e 
Vendas AccorHotels América do Sul: 

“Esse reconhecimento mostra que nossos 
clientes estão realmente se sentindo feel 

welcome em nossos hotéis”

Empreendimento 
em Salvador (BA) 
foi construído há 81 
anos e será reab-
erto em janeiro
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Vert Hotéis 
oferece internet antes do check-in

A rede hoteleira Vert Hotéis 
anunciou que todos os hotéis da 
rede contarão com internet aber-
ta. Agora, o navegador de internet 
abre uma página automaticamente, 
onde é possível se conectar, tempo-
rariamente, por meio do Facebook.

Segundo o Gerente de Processos 
e Tecnologia da Vert Hotéis, José 
Carlos Costa, antes desse proces-
so, era necessário que o hóspede 
aguardasse o check-in para depois 
usufruir da internet, o que muitas 
vezes era sinônimo de transtorno 
devido ao tempo de espera, por 
exemplo, no check-in de grupos. 

Costa também informa que a cone-
xão fica aberta para passantes e clientes 
dos ambientes comuns como bares, res-
taurantes, do café da manhã e de even-
tos. “Mesmo não sendo hóspede, todos 
podem usufruir dessa novidade. Nosso 
objetivo é buscar soluções para que 
nossos clientes e parceiros possam ter a 
melhor experiência nos empreendimen-
tos administrados pela rede”, explicou.

Inicialmente, a novidade foi 
implantada no Ramada Aeroporto 
de Viracopos (SP), no Ramada Plaza 
Macaé (RJ), no Ramada Encore 
Minascasa (MG) e no eSuites Sion 
(MG), mas o grupo já anunciou 
que implantará o serviço em todos 
os 17 empreendimentos da rede. 

AccorHotels passa a per-
mitir venda de hotéis indepen-
dentes em seus canais

A AccorHotels abriu no últi-
mo mês a subsidiária brasileira do 
Fastbooking, a fábrica digital do 
grupo dedicada a hotéis indepen-
dentes. Trata-se de uma empresa 
francesa fundada em 2000 para ofere-
cer a hotéis independentes soluções 
e-commerce para incremento de suas 
vendas diretas em canais eletrônicos. 

Adquirida pela AccorHotels em 
abril de 2015, a Fastbooking cobre 
Europa e Ásia, com mais de 4 mil 
hotéis parceiros em mais de 100 
países, 1,2 milhão de transações 
por ano e mais de 1.2 bilhão de 
euros gerados para seus clientes. 

Suas principais áreas de especiali-
zação incluem o desenvolvimento de 
sites para hotéis e serviços de marke-
ting para aumentar o tráfego, bem 
como soluções de software, como me-
canismo de reserva, gerenciamento de 
canais, ferramentas de otimização de 
gerenciamento de receita e inteligên-
cia competitiva. A ferramenta também 
permite que hotéis independentes se-
jam vendidos no site Accorhotels.com.

Desde o final de 2015, a 
AccorHotels abriu sua plataforma 
Accorhotels.com para hotéis indepen-
dentes, primeiro na Europa e Ásia 
e agora no Brasil. Até a data, 2 mil 
hoteleiros já aderiram a este pro-
grama na Europa e na Ásia. “Com o 
portal AccorHotels.com aberto aos 
hotéis independentes, pretendemos 
ampliar nossa oferta aos clientes, 
aproveitando os hotéis independentes 
para incrementar em pelo menos 10 
mil novos hotéis o site accorhotels.
com, que possui 3 milhões de visi-
tas mensais na América do Sul. Os 
hotéis do Marketplace aparecerão 
como “hotéis selecionados” e pode-
rão oferecer ao cliente a possibilidade 
de acumular pontos no programa de 
fidelidade LeClub AccorHotels. Para 
o Brasil, a estratégia é oferecer pelo 
menos 200 hotéis independentes em 

Conexão também 
fi ca aberta para 
não hóspedes
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30 cidades brasileiras no primeiro 
ano do projeto”, explicou Patrick 
Mendes, CEO da AccorHotels para 
América do Sul. A operação bra-
sileira será dirigida por Henrique 
Campolina, Country Manager 
Fastbooking Brasil. Campolina ocupa-
va anteriormente a função de Gerente 
Revenue Management para as mar-
cas econômicas da AccorHotels. 

Critérios
A seleção do grupo de hotéis inde-

pendentes que serão comercializados 
na plataforma accorhotels.com segue 
critérios bem definidos para garantir 
uma forte oferta complementar e uma 
alta qualidade aos usuários finais. 
A localização geográfica é o primei-
ro critério, uma vez que a empresa 
espera ampliar sua capilaridade em 

destinos onde ainda não está presente 
ou possui pouca representatividade. 

O segundo critério é a categoria 
do hotel, com objetivo mais volta-
do ao segmento midscale e upscale. 
Finalmente, os hotéis devem seguir 
um critério de qualidade definido pelo 
score do TripAdvisor, basicamente 4 
para hotéis midscale; 4.5 para upscale 
e 3.5 para econômicos para poderem 
ser selecionados para o MarketPlace. 

A taxa de comissão para o mercado 
será de 16%, incluindo impostos a partir 
de 2018, mas uma taxa promocional 
será aplicada em 2017 a 14%, incluindo 
impostos para os primeiros hotelei-
ros que irão participar do programa. 
Além disso, a Fastbooking irá propor 
uma gama completa de serviços digi-
tais opcionais a hotéis independentes 
para reforçar a sua presença na web.

Da esquerda para 
direita: Henrique 

Campolina, Coun-
try Manager da 

Fastbooking Brasil, 
Patrick Mendes 
e Guillaume de 

Marcillac, co-CEO 
da Fastbooking



24

Mercado

Holiday Inn Parque 
Anhembi (SP) 
oferece salas como 
cortesia em eventos

O hotel Holiday Inn Parque Anhembi, 
localizado em São Paulo, está oferecen-
do salas como cortesia para empresas 
que fecharem eventos de confraterni-
zação durante o mês de dezembro.

O serviço compreende coquetéis 
com canapés, água, suco, refrigerante, 
cerveja e caipirinha. No entanto, ele 
pode ser personalizado para janta-
res de confraternização ou de acordo 
com a necessidade das empresas.

Na gastronomia, os hóspedes e 
clientes têm à sua disposição o buffet do 
restaurante Camauê, composto por varie-
dades de saladas, pratos quentes e sobre-
mesas. Também é possível escolher mas-
sas e grelhados preparados na hora, no 
espaço Live Kitchen. Já para quem prefe-
re um ambiente mais descontraído, o Bar 
Du Hotel, no lobby, oferece double drink, 
válida para todas as opões alcóolicas.

O espaço para eventos do Holiday 
Inn Parque Anhembi conta com 19 
salas que acomodam de 10 a 1.000 
pessoas com internet Wi-Fi.

Hotel conta com 
19 salas que aco-
modam de 10 a 
1.000 pessoas

Clube Bourbon 
e Turma da Mônica 
atinge a marca de 20 mil inscritos

Criado pela Bourbon Hotéis & Resorts 
em parceria com a Mauricio de Sousa 
AO VIVO, o ‘Clube Bourbon e a Turma 
da Mônica’ completou dois anos em 
setembro, e anunciou que alcançou a 
marca de 20 mil crianças inscritas. Com 
o objetivo de estreitar o bom relacio-
namento dos resorts Bourbon com o 
público infantil, o programa concede 
alguns benefícios para seus sócios.

Neste ano, o programa ofereceu 
desconto em diárias a cada retorno e 
também para ingressos do Parque da 
Mônica e no salão Funny Hair, brin-
des e novos jogos online. Além disso, 
o clube agora tem como associadas 
crianças do Paraguai e da Argentina.

Adriana Cardoso, Diretora de 
Marketing e Produto da Rede Bourbon, 
comemora o sucesso do projeto. 
“Alcançar 20 mil crianças em dois anos, 
com um programa inédito no País, é 
motivo de muito orgulho para a Rede e os 
Resorts. Estamos em constante busca por 
inovação para que o programa seja cada 
vez melhor e as crianças possam continu-
ar se divertindo com os personagens mes-
mo depois que vão para casa”, comentou.

ABR reúne executivos de resorts 
para planejar ações de 2017

A ABR - Associação Brasileira de 
Resorts promoveu uma reunião com exe-
cutivos de vendas de resorts associados em 
sua sede, em São Paulo (SP) com o intuito 
de conversar sobre as impressões e os resul-
tados das ações promovidas em 2016 e su-

Piscina infantil tematizada do Bourbon 
Atibaia, em São Paulo

 Juan Photo Studio
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gerir novas atividades para o ano que vem.
Tatiane Moreno, Coordenadora 

de Feiras e Eventos da ABR, recebeu 
oito executivos: Carmen Mascia (Serhs 
Natal), Vanessa Acencio (Tropical 
Manaus), Gabriel Kohn (Sofitel 
Jequitimar Guarujá), Ricardo Munhoz 
(Grande Hotel São Pedro e Campos do 
Jordão), Ricardo Dias (Costa do Sauípe), 
Romão Oliveira (Casa Grande Hotel), 
Raul Monteiro (Iberostar) e Sandro 
Reis (Transamérica Comandatuba).

A ABR pretende rever a sua participação 
em feiras de turismo a partir de 2017, e este 
foi um tema bastante discutido na reunião. 
A entidade esteve presente, neste ano, na 
WTM Latin America, Aviesp, Avirrp, Abav 
e Festuris, com seu estande compartilhado 
e o grupo deu suas opiniões sobre os pon-
tos positivos e negativos de cada evento. 
Esteve em pauta, também, o calendário de 
workshops que a entidade promove por todo 
o Brasil. Para o ano que vem, a ABR planeja 
um novo formato e pretende priorizar as ca-

Tatiane Moreno, 
Coordenadora 
de Feiras e 
Eventos da ABR

pacitações para agentes de viagem em praças 
estratégicas, fora das capitais dos Estados. 
Por fim, o grupo também debateu sobre as 
capacitações exclusivas com operadoras, 
OTA’s e parceiros de mercado, que devem 
permanecer no programa do próximo ano.

Tatiane ressalta a importância do en-
contro e destaca a atuação dos executivos 
de venda. “Ouvir a opinião dos executi-
vos de Vendas é fundamental para elabo-
rarmos um cronograma de ações eficien-
tes. São eles que estão em contato diário 
com agências, operadoras e parceiros e 
sabem muito bem quais cidades carecem 
de atenção do mercado”, comentou.



26

Especial

26

assume administração de hotel em 
Angra dos Reis
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Promenade inaugura atuação no segmento de 
lazer, e rede passa a disponibilizar 20 unidades 
nos estados do Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Na recepção já se nota a mudança ocorrida no resort

Vislumbrando o projeto 
de expansão nacional, a 
Promenade acaba de inau-

gurar o Promenade Angra Marina & 
Convention, primeiro hotel da rede 
exclusivamente voltado para o lazer. 

Após modernização que durou seis 
meses, a rede passou a gerenciar em 1º 
de novembro as operações do resort, 
antes administrado por outra bandeira. 
Localizado no condomínio Costa Bella, 
no km 448 da rodovia Rio-Santos, o 
empreendimento está em um dos des-
tinos mais cobiçados do Brasil por suas 
belas paisagens, contando com uma área 
de mais de 98 mil m² de extensão desti-
nada à conservação da Mata Atlântica.

Internamente, o resort conta com 200 
confortáveis acomodações, que vão de 38 
a 55 m², divididas em quatro categorias: 
quarto superior (casal ou twin), quarto 
luxo (casal ou twin), suíte duplex jar-
dim e suíte duplex piscina. Para atender 
o segmento de lazer, o hotel trabalha 
com sistema de pensão completa. As 
três refeições – café da manhã, almoço 
e jantar – são servidas no restaurante 
do local, com bebidas cobradas à parte. 
Mas a concepção de produto e servi-
ço da Promenade não para por aí.

As atrações agradam então desde os 
pequenos, com a recreação do Kids Club, 
parquinho e piscina infantil, a jovens e 
adultos, que podem aproveitar juntos 
o amplo complexo aquático cercado de 
palmeiras e jardins, ou os esportes aquá-
ticos como caiaque e stand up paddle. 
Sauna seca e a vapor, fitness center, spa 
e duas quadras de tênis oficiais com-
pletam as opções de entretenimento.

“Muitas vezes, os hotéis de lazer 
apresentam atrativos mais voltados para 
as crianças. No Promenade Angra, ofe-
recemos uma programação com espaços 
infantis, recreadores e cardápio infantil 
no restaurante, mas também queremos 
que os adultos e jovens se divirtam muito 
nos esportes aquáticos e passeios. Angra 
é um destino paradisíaco, com muito a 
oferecer! Para o público adulto, temos, 
por exemplo, um bar que serve cervejas 
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 A piscina é uma 
das atrações da 
área de lazer

 A piscina é uma 
das atrações da 
área de lazer

artesanais. Também foi criado um lounge 
próximo à piscina com serviço e músi-
ca. Dessa maneira, se torna um produ-
to atrativo tanto para famílias, quanto 
para grupos de amigos ou casais sem 
filhos”, comentou o Diretor Emir Penna.

Além das atividades voltadas ao lazer, 
o resort também quer se posicionar de for-
ma competitiva a fim de aumentar o públi-
co de eventos. Para isso, conta com amplo 
espaço com capacidade para 300 pessoas, 
que pode ser dividido em três salas de 
acordo com a necessidade do evento.

Novo conceito
A revitalização do empreendimento 

passou por um processo de seis meses 
de inatividade. Neste período, foi criado 
um novo conselho fiscal e seu principal 
investidor, Marcos Rossi, assumiu o papel 
de síndico. “Mergulhamos no conceito 
desenvolvido pela Promenade, reposicio-
nando o hotel de forma que atendesse a 
todos os membros da família, e iniciou-se 
uma ampla reforma para criar um pro-

duto moderno e completo quando se 
trata de diversão”, enfatizou Rossi.

No processo de repaginação do resort, 
foi criado um lounge na recepção com 
decoração mais clean e atual para os hós-
pedes curtirem momentos de relaxamen-
to. No espaço arejado e com pé direito 
alto, é possível desfrutar das confortáveis 
poltronas de vime ao mesmo tempo em 
que se aprecia os drinks servidos pelo 
bar ou pela choperia, além de assistir aos 
jogos, filmes e programas preferidos num 
telão. Este espaço aumenta as opções 
de entretenimento dos adultos e serve 
para atender os turistas que passeiam 
de barco na região de Angra dos Reis. 
A modernização ocorreu também no 
restaurante, que teve o mobiliário troca-
do, ficou ainda mais funcional e ganhou 
um novo cardápio para as crianças.

Segurança em dia
Toda a parte que envolve segurança, 

como Sprinklers, detectores de alarme e 
incêndio e CFTV foram revisados dentro 
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de normas rígidas internacionais. Esta 
modernização contemplou também o 
empreendimento com um novo projeto 
paisagístico e de comunicação visual. Os 
apartamentos receberam um moderno 
enxoval de cama e TVs de LED de última 
geração, com uma variada opção de 
canais a cabo. “A repaginação do resort 
contou com investimento em tecnologia 
da informação assegurando sinal wi-fi 
muito mais rápido e estável. Agora, o 
investimento está voltado para o trei-
namento e qualificação da mão de obra, 
a fim de posicionar o empreendimento 
como a melhor opção de hospedagem no 
litoral sul fluminense”, assegurou Rossi.

Segundo o investidor, o novo conse-
lho fiscal restabeleceu a harmonia entre 
o empreendimento, o complexo residen-
cial de 120 apartamentos e a marina, que 
conta com 320 embarcações atracadas. 
“Criamos um ambiente para reaproximar 
as pessoas, e estamos com muitos pro-

jetos para a marina que possui bandeira 
azul e será palco de lançamentos náuti-
cos”, revelou. A Marina Costabella de 
Angra dos Reis e a Marinas Nacionais 
do Guarujá (SP) são as únicas no Brasil 
que fazem parte do Programa Bandeira 
Azul. O objetivo da certificação inter-
nacional é elevar o grau de conscienti-
zação dos cidadãos e dos tomadores de 
decisão para a necessidade de proteção 
do ambiente marinho e costeiro, incenti-
vando e realizando ações que conduzam 
à resolução dos conflitos existentes.

Para Diogo Affonso, Diretor da 
Promenade Hotéis & Aparts, a presen-
ça da marina abre um novo caminho 
para os hóspedes do resort, já que não é 
preciso pegar uma van para embarcar. 
Os passeios são oferecidos com barcos 
exclusivos do hotel, incluindo serviço de 
bordo. “As praias do Algodão e Paquetá 
estão muito próximas. Queremos faci-
litar e flexibilizar para que os hóspedes 

Um lounge foi criado 
ao lado da piscina para 
integrar os ambientes

as pessoas, e estamos com muitos pro- litar e flexibilizar para que os hóspedes 
Um lounge foi criado 
ao lado da piscina para 
integrar os ambientes
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possam curtir este paraíso e seus arqui-
pélagos. Queremos que eles conheçam 
a região como um todo, como as ilhas 
e praias de Angra e Paraty. E não que 
a área de lazer seja limitada apenas ao 
empreendimento”, comentou Diogo.

Escolha certa
A opção pela Promenade para ge-

renciar o empreendimento foi feita após 
análise minuciosa do mercado hoteleiro. 
“Consultamos especialistas e investidores 
para identificar a rede ideal. Visitamos 
alguns empreendimentos administra-
dos pela Promenade e identificamos o 
parceiro que faltava. Ela possui 30 anos 
de tradição no mercado, administrando 
20 empreendimentos em várias cidades 
do Brasil com uma boa gestão do patri-
mônio, além de estar em um acelerado 
plano de expansão, que pretende passar O Spa é um ambiente 

propício para o 
relaxamento

dos atuais 2600 apartamentos para 2900 
administrados até 2018”, justificou Rossi, 
mostrando bastante otimismo em relação 
à nova infraestrutura do resort. “Com 
este reposicionamento e administração 
da Promenade, certamente vamos alcan-
çar os resultados esperados”, acrescenta. 
Rossi também revelou que conta com 
um grupo de investidores capazes de 
fazer aporte de recursos ou disponibili-
zar linhas de crédito para reposicionar 
outros empreendimentos no Brasil.

Padrão Argil
Uma das mais conceituadas implan-

tadoras hoteleiras no Brasil teve papel 
fundamental na revitalização do resort 
em Angra dos Reis. A empresa desenvol-
veu e executou projetos utilizando amplo 
know how e mão de obra qualificada. 
“Procuramos ouvir bastante as necessida-
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O novo bar que foi criado 
oferece uma variada 

opção de bebidas aos 
hóspedes

des da Promenade para entender o repo-
sicionamento deste resort. Com isso, cria-
mos soluções personalizadas para o novo 
layout, mais clean e moderno, inclusive 
desenhando alguns mobiliários. Já haví-
amos participado da implantação desse 
empreendimento em sua inauguração em 
2008, e esse fator contribuiu para que o 
trabalho fosse entregue no prazo. Com a 
reinauguração em Angra, a Padrão Argil 
mantém sua performance de entrega de 
um hotel por mês este ano, e enxergamos 
muitas oportunidades para crescer e con-
solidar ainda mais”, enfatizou Francisco 
Santos, Sócio-diretor da Padrão Argil.

Design de interiores
O novo conceito de design do 

Promenade Angra Marina & Convention 
foi desenvolvido pela arquiteta Vera 
Kaufmann, da Padrão Argil. “O projeto 
de implantação do resort que fizemos 
na inauguração há alguns anos seguia 

as tendências daquela época. O atual é 
totalmente diferente, pois aborda um 
conceito muito mais moderno, bem mais 
aconchegante, com bastante destaque e 
foco na iluminação. Neste retrofit, alguns 
ambientes foram completamente remo-
delados em função da nova operação, 
como, por exemplo, o lobby e os res-
taurantes. No lobby, focamos em tornar 
mais clean, iluminado e com generosos 
espaços livres, permitindo uma agradável 
circulação e um atendimento confortável. 
Além disso, antes só tínhamos um tipo 
de restaurante. Com a nova proposta 
criamos espaços e temas bem distin-
tos: restaurante, coffee shop, bar e 
lounge e restaurante externo. Embora 
tenhamos promovido tantas mudanças 
estruturais e operacionais, consegui-
mos modernizar o empreendimento 
respeitando um budget apertado, 
com muita criatividade e empenho 
da Padrão Argil”, concluiu Vera. 
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A marina conta com 320 embarcações atracadas e em breve será palco de lançamentos náuticos

O restaurante é bem montado e aconchegante
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Minas Platinum Hotel (MG) 
investe em infraestrutura

O Minas Platinum Hotel & 
Convention realizou algumas mu-
danças em seus equipamentos. O 
empreendimento localizado em 
Conselheiro Lafaiete, em Minas 
Gerais anunciou a aquisição de 20 
novas bombas de pressurização de 
água, reestruturação do abasteci-
mento de água e gás e a substitui-
ção de itens dos toaletes do hotel.

Além disso, também foram rea-
lizadas novas instalações e substi-
tuição de itens das salas de eventos, 
como cortinas blackouts, ar condi-
cionado e novas lâmpadas. As suítes 
também ganharam nova decoração 
com a aquisição de tapetes e outros 
itens. Ademais, a cozinha do hotel 

também recebeu nova aparelha-
gem, além do apartamento adapta-
do PNE - Portador de Necessidades 
Especiais, onde foram feitas me-
lhorias para facilitar o acesso.

De acordo com Rafael Lana, Diretor 
do hotel, os investimentos foram 
planejados para oferecer um serviço 
de qualidade aos hóspedes e mais 
novidades ainda serão anunciadas no 
ano que vem. “Investir em estrutu-
ra é investir na qualidade do serviço 
prestado, é valorizar cada minuto da 
experiência do hóspede. O complexo 
foi pensado e estruturado para ser 
inaugurado em módulos, de forma a 
estar em constante melhoria, a ter sem-
pre novidades. Buscamos surpreender 
para encantar. Há mais investimentos 
programados para 2017”, revelou.

Suítes contam 
com uma nova 
decoração 

ModernizaçãoModernização
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Hotel Le Canton recebe 
primeiro Spa L’Occitane no 
Rio de Janeiro

A marca francesa de cosméticos 
L’Occitane en Provence inaugurou seu 
primeiro Spa by no Estado do Rio de 
Janeiro. O hotel Le Canton, em Teresópolis, 
foi o escolhido para receber o espaço.

No menu de tratamentos, existem 10 
tipos de massagens, entre faciais e corpo-
rais. Os terapeutas recebem treinamentos 
regularmente da equipe internacional 
da companhia, além do uso exclusivo 
das mãos durante os tratamentos, que 
dispensam a utilização de aparelhos. 

A Diretora do Le Canton, Mônica 
Paixão, celebra a parceria. “Estamos 
muito felizes em proporcionar esse 
serviço aos hóspedes do Le Canton. 
Encontramos muita sinergia na 
filosofia do SPA By L’Occitane. 
Ela chega para valorizar os nos-
sos serviços de SPA”, comentou.

Costão do Santinho 
Resort (SC)
inaugura Restaurante Infantil

O Costão do Santinho Resort, em 
Santa Catarina, acaba de inaugurar 
um restaurante infantil. Decorado 
com os personagens da Turminha do 
Costão, os animais silvestres da Mata 
Atlântica, como a Bela Borboleta, a 
Cora Coruja, o Dom Gambá e o Tato 
Lagarto, o local, construído próximo 
à área de lazer, foi projetado para 
os pequenos fazerem as refeições 
independentes dos pais. Além do 
ambiente, uma sala anexa integra 
a novidade, formando um espaço 
completo de gastronomia e lazer.

O Diretor de hospedagem e patri-
mônio do Costão, Leonardo Freitas, 
revela que o investimento no local 
totalizou R$ 500 mil. O projeto faz 
parte do plano de remodelagem 
do resort, que busca garantir um 

Equipe de terapeu-
tas recebe treina-
mento internacio-
nal da companhia
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tom contemporâneo às áreas inter-
nas e externas, sem desconsiderar 
a história e tradição do resort. 

Com capacidade para 150 crianças, 
o Restaurante Infantil disponibilizará 
buffet balanceado com a supervisão de 
nutricionistas e chefs que pensarão nas 
necessidades dos pequenos. A sala ane-
xa abrigará uma nova área para jogos 
eletrônicos modernos e interativos. “As 
duas salas irão se complementar, pois 
serão separadas por vidros. Queremos 
que as crianças se sintam donas des-
te ambiente”, completou o diretor.

Hotel Transamérica 
São Paulo personaliza 
espaço para receber GP do 
Brasil de Fórmula 1

O Hotel Transamérica São Paulo, 
que recebe todas as principais equi-
pes das escuderias, pilotos e pro-

Intenção do Costão do Santinho (SC) com o novo restaurante é 
dar autonomia às crianças na hora das refeições
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fissionais da FOM – Formula One 
Management para o GP do Brasil, que 
aconteceu no dia 11 de novembro, em 
Interlagos (SP), realizou adaptações 
em seus ambientes para a recepção 
dos times e da própria competição. 

O hotel teve seu tradicional HT 
Piano Bar transformado em Boteco HT, 
com a sua decoração voltada para o 
automobilismo. Os hóspedes também 
puderam conhecer mais sobre a evo-
lução dos carros da Fórmula 1 através 
de uma exposição de miniaturas.

O Boteco HT abriu suas portas no 
dia 7 de novembro e contou com um 
cardápio especial para a ocasião.

AccorHotels 
inicia modernização 
de seus hotéis midscale

Visando a modernização de suas 
marcas midscale – Adagio, Mercure e 
Novotel – a AccorHotels está promo-
vendo diversas mudanças estruturais 
nesses hotéis. As modificações atin-
gem áreas comuns como recepção, 
lobby, corredores e piscina, além 
de seus apartamentos. Os bares e 
restaurantes das unidades também 
estão incluídos nesse projeto, com o 
objetivo de oferecer ao público um 
novo conceito de atendimento. 

No total, 47 hotéis das três mar-

Hotel também 
realizou uma ex-
posição de minia-
turas de carros de 
Fórmula 1
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cas – grande parte no Brasil e tam-
bém algumas unidades em outros 
países da América do Sul – passam 
por reformas, com investimentos 
estimados em R$ 40 milhões por 
meio de parceiros. A conclusão do 
projeto de revitalização está prevista 
para 2018, sendo uma das priorida-
des causar o menor impacto possível 
aos hóspedes durante esse período.

De acordo com Olivier Hick, Vice-
Presidente Executivo Midscale para 
a América do Sul da AccorHotels, 
“mais do que uma simples reestrutu-
ração, nosso principal objetivo aqui 
é promover a melhor experiência aos 
nossos hóspedes, pois isso é algo que 
está no DNA da AccorHotels. Com 
essas melhorias, queremos ofere-
cer aos nossos clientes ambientes 
cada vez mais tecnológicos, aces-
síveis e confortáveis”, afirmou.

O Adagio SP Moema é uma das unidades que 
passou por modernização
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AMResorts pretende inaugurar 
100 resorts até 2020

O ALG - Apple Leisure Group, grupo 
controlador da AMResorts - assinou 
dez novos contratos de administra-
ção de resorts nos últimos dez meses. 
Isso faz parte do plano de expansão 
da rede, que pretende atingir a mar-
ca de 100 resorts até o ano de 2020.

O portfólio da rede teve um au-
mento de 15% em menos de um ano. 
Ney Neves, Gerente da AMResorts no 
Brasil afirma que o plano de expan-
são está sendo levado a sério. “Essa 
é uma estratégia agressiva de cresci-
mento para chegarmos em 2020 com 
um total de 100 resorts”, destacou.

A empresa também anunciou que 
atingirá alguns mercados-alvo durante 
o processo de expansão, e isso inclui 
países/ilhas na região do Caribe como 
St. Lucia, Turks & Caicos, Bahamas 
e, na América do Sul, a Colômbia.

Javier Coll, Vice-Presidente Executivo 
e Chief Strategy Officer da Apple Leisure 
Group, salienta que o Caribe e México 
são territórios importantes para o desen-
volvimento da rede. “O Caribe e México 
são pontos estratégicos para o desenvol-
vimento, aumentamos mais de 12% nesta 
área em número de hotéis em construção, 
em comparação com 2015”, afirmou.

Atualmente, a AMResorts encerra o 
ano de 2016 com um total de 52 resorts 
nas marcas, Zoëtry Wellness & Spa 
Resorts e Secrets, Breathless, Dreams, 
Now e Sunscape Resorts & Spas.

Recanto Cataratas 
anuncia compra do Hotel Carimã, 
de Foz do Iguaçu

O Recanto Cataratas Thermas & 
Resort, de Foz do Iguaçu (PR), con-
firmou a compra do Hotel Carimã, 
um dos ícones da hotelaria em Foz do 
Iguaçu, instalado numa área de 225 
mil m². Atualmente, o Carimã possui 
320 apartamentos, restaurantes, ba-
res, centro de convenções, cinema e 
entretenimento. A nova gestão prevê 
uma reforma completa do produ-
to, que passará por um retrofit total 
para atualização e revitalização.

Edilson Andrade, Diretor Comercial 
do Recanto Cataratas Resort, explica 
que o hotel se encaixou com os padrões 
da empresa, que procurava por um 
empreendimento no segmento quatro 
estrelas. “Após muitos investimentos, 
nos tornamos um resort reconhecido 
como um dos melhores da América 
do Sul na categoria premium, e assim, 
decidimos então procurar um hotel 
na categoria quatro estrelas, que é um 
segmento muito importante, onde 
temos muito relacionamento, mas 
não tínhamos oferta”, comentou.

Andrade ainda enfatiza que a 
aquisição do hotel não foi fácil, e que 
a concorrência vinha de todo o Brasil. 
“Negociamos a oportunidade de ad-
quirir o Hotel Carimã e, concluídas as 
negociações, ficamos bastante apreen-

Resort Dreams 
Playa Mujeres Golf 
& Spa, em Cancún

Hotel Carimã passará por um retrofi t total
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sivos, pois trata-se de uma aquisição 
com uma envergadura que mereceu 
muitos estudos, horas de reuniões e 
enfrentamento com grandes grupos de 
outras regiões do Brasil. Não podemos 
revelar os valores das negociações, mas 
foi um investimento expressivo e vai 
exigir de nós muito trabalho”, concluiu.

Hotel Palácio Tangará (SP) 
será inaugurado no segundo 
trimestre de 2017

A Oetker Collection, grupo eu-
ropeu hoteleiro de luxo, irá inau-
gurar uma das mais icônicas pro-
priedades da cidade de São Paulo: 
o Palácio Tangará. A construção 
contará com 141 quartos, dos quais 
59 são suítes, todos com vista para 
o Parque Burle Marx. Ele e já pode 
ser avistado por quem transita 
pela Marginal Pinheiros, região do 
Panamby, na capital paulista. 

O hotel Palácio Tangará visa 
refletir a sofisticação de um palácio 
trazendo como símbolo a imagem 
do pássaro Tangará da Amazônia 
(Tangara Chilensis).  
    O empreendimento receberá seus hóspe-
des com uma refinada decoração contem-
porânea em espaçosos quartos e suítes. 
     A gastronomia será coman-

dada pelo chef Jean-Georges 
Vongerichten, que possui e opera 
mais de 30 restaurantes pelo mun-
do. O hotel contará com um res-
taurante gourmet, mesa do chef, 
adega de vinhos, um bar e um bar 
lounge no lobby, todos com ter-
raços externos. Os espaços foram 
concebidos pelo próprio chef em 
instalações de recreação e bem-estar, 
com ilimunação de luz natural.

As dependências do hotel incluem 
ainda nove salões que podem ser 
privativos, do qual faz parte um salão 
de festas para até 360 pessoas com 
um amplo terraço com vista para o 
parque. A academia e o spa terão um 
jardim privativo e o hotel contará tam-
bém com duas piscinas, uma interna e 
uma externa, além do kid’s club.     
     O Palácio Tangará é propriedade de 
uma gestora de investimentos imobiliários 
sediada nos Estados Unidos e tem previsão 
de abertura para o segundo trimestre de 2017.

Perspectiva do Bar 
do Hotel Palácio 
Tangará, que 
fi cará na região 
do Panamby, na 
capital paulista
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Cidade do interior paulista foi escolhida por força econômica 
e hospitalidade característica da população local

Primeiro Hyatt Place do Brasil 
é inaugurado em São José do Rio Preto (SP)

Com a proposta de oferecer um 
serviço mais humano e em-
pático, o grupo Hyatt Hotels 

Corporations inaugurou no dia 1º de 
novembro, na cidade de São José do Rio 

Moderna edifi cação 
passou a ser destaque 
na tradicional cidade do 
interior de São Paulo

Preto, no interior de São Paulo, o primei-
ro hotel da marca Hyatt Place no Brasil. 
A cidade está localizada a cerca de 440 
quilômetros da capital e é um importan-
te centro cultural na região, com forte 
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tradição em Artes, Música e Esporte. O 
Hyatt Place São José do Rio Preto está 
localizado num centro integrado que tam-
bém inclui o Iguatemi Shopping Center, 
centro comercial de alto padrão. A região 
é próxima do centro comercial da cidade, 
com edifícios de escritórios, hospitais e 
clínicas. O aeroporto Professor Eribelto 
Manoel Reino, que serve a toda a região, 
fica a 20 minutos de distância de carro.

O hotel, de 152 apartamentos, é o 11º da 
marca no mundo, já contando com unidades 
no México, Panamá e Chile. Atuando em 
joint venture com a empresa Elandis, a marca 
deve ser expandida para outras cidades 
brasileiras como Macaé (RJ), onde já existe 
contrato assinado e deverá ser inaugurado 
no final de 2017. O empreendimento em São 
José do Rio Preto recebeu investimentos em 
conjunto de aproximadamente R$ 60 milhões.

Todas as dependências do hotel 
priorizam a tecnologia e conectivida-
de, com wi-fi cortesia em todas as áreas 
do hotel, além da preocupação com a 
sustentabilidade e acessibilidade.

Experiência do hóspede
Logo na entrada, o hóspede é recebido 

por um Anfitrião. Este profissional mos-
tra ao hóspede todas as facilidades que 
estão disponíveis na Galeria, espaço re-
lativo ao Lobby que conta com Cozinha, 
Mercado 24h e Área de Business Center 
com internet e impressora com acesso 
remoto. Também na entrada, o hóspede 
encontra um bar de coquetéis dividido 
em dois lados, servindo cafés gourmet, 
cervejas premium, vinhos e drinks. 

Todos os quartos contam com cama 
registrada Hyatt Grand Bed, exclusiva 
da operadora hoteleira; ambiente pró-
prio para trabalho, com escrivaninha, 
TV de 43 polegadas de tela plana e um 
“Cozy Corner”, espaço com sofá comum 
ou sofá cama, para o hóspede que gosta 
de comer, ler ou relaxar fora da cama. 
Entre as amenidades, o novo Hyatt Place 
fornece os “Pequenos e Úteis”, produtos 
de uso pessoal ou não, que os hóspedes 
esqueceram de colocar na bagagem, mas 
que podem comprar ou pegar empresta-

Sala de estar: ‘Galeria’ 
propõe interação entre 

os hóspedes logo na 
entrada do hotel
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do no hotel para não perder o conforto.
Ferro e tábua de passar roupa também 

são oferecidos nos quartos, além de se-
cador de cabelo profissional e espelho de 
aumento portátil no banheiro. Pensando 
ainda no relaxamento do hóspede, a mar-
ca tem como padrão seus ‘Rain Showers’, 
chuveiros que despejam gotas alterna-
das que simulam chuva de verdade.

Para os clientes que se esqueceram 
do carregador de celular para viagem ou 
possuem mais de um dispositivo móvel, os 
quartos oferecem uma entrada USB para 
energia. Com diversas tomadas espalhadas, 
até a camareira tem a sua - evitando que ela 
precise tirar algo do próprio hóspede da to-
mada para ligar o aspirador, por exemplo. 

O empreendimento oferece a Stay Fit 
Academia, que funciona 24h, todos os dias 
da semana, com equipamentos de última 
geração que contam com ‘computadores 
de bordo’. “Aqui, cada hóspede pode fazer 
seu exercício assistindo TV ou ouvindo mú-
sica sem interferir na experiência do outro”, 
mencionou a Gerente Geral Sarah Levorato. 
Ainda na área de lazer e bem estar, o hotel 

oferece uma piscina de borda infinita no 
deck, que permite a vista panorâmica de 
boa parte da cidade. Os clientes que têm 
animais de estimação e não querem ou não 
podem deixá-los em casa, encontrarão um 
empreendimento Pet Friendly que oferece 
comedouro e bebedouro aos bichinhos.

Gastronomia
O cliente também tem a liberdade 

de escolher entre fazer suas refeições 
em uma mesa comunitária, que possui 
tomadas em toda sua extensão, ou em 
mesas tradicionais para o café da ma-
nhã, servido em Buffet, almoço ou jantar 
- estes últimos oferecidos a La Carte e 
preparados pelo Chef Walter Gonzaga.

Por se tratar de uma cidade predomi-
nantemente quente o ano inteiro, o chef 
Gonzaga adotou um conceito com itens 
leves e ingredientes locais, vindos de pro-
dutores rurais e com tudo que for mais 
simples possível, sem deixar a sofistica-
ção de lado. “Dou características minhas 
a pratos clássicos, valorizando sempre 
o que é regional”, comentou o chef.

Hyatt Grand Bed - Todas 
as camas são registra-
das pela marca

O Hyatt Place Rio Preto 
conta com Salas Modu-

lares que suportam dois 
eventos simultâneos

ImplantaçãoImplantação
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Eventos
O espaço para eventos possui 370 m² 

e abriga salas modulares, infraestrutura 
de alta tecnologia e opções para Coffee 
Breaks, coquetéis e almoço de negócios. 
O hotel também poderá receber eventos 
sociais como casamentos e celebrações. 
São cinco salas, que permitem a realização 
de sete eventos simultâneos. Duas delas 
são flexíveis e outra, um Diretório fixo.

O local tem isolamento acústico e 
permite que dois eventos simultâneos, 
separados por divisória pré-implantada, 
possam acontecer sem interferências. 
O Anfitrião também é responsável pelo 
Coffee Break destes eventos, que, por 
já ter criado laços e conhecer o hóspe-
de desde sua chegada, já é capaz de 
oferecer-lhe o tipo de bebida ou aperitivo 
que ele prefere. “São espaços voltados 
para todos os hóspedes, sejam a lazer 
ou corporativos”, mencionou Sarah.

Sustentabilidade
Seguindo os padrões da marca com 

o programa Hyatt Trial, o novo Hyatt 
Place Rio Preto realiza algumas ações 
em prol da sustentabilidade. O hotel faz 
a separação de lixo, que é levado para 
compostagem pelo próprio Complexo 
Iguatemi. Conta com painéis de ener-
gia solar e todo o hotel tem iluminação 
natural predominante a partir de gran-
des janelas em todas as dependências.

O empreendimento também se 
preocupou em contar com colabora-
dores de Rio Preto e região, e para 
isso, realizou eventos de recrutamento 
integrando os candidatos com colabo-
radores que já atuam pela marca em 
outros países. Atuam no novo hotel 38 
funcionários. Quanto à acessibilidade, o 
hotel oferece quartos com móveis mais 
baixos, rampas de acesso à piscina e 
área de eventos e barras de apoio.  

Academia ‘Stay Fit’ é 
localizada no terraço do 
empreendimento

Piscina no lado externo 
do Rooftop permite uma 
visão privilegiada de São 
José do Rio Preto
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Novo empreendi-
mento da Meliá 
é uma obra de 
Oscar Niemeyer
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A edifi cação que abrigava o Hotel Nacional passou por uma ampla 
modernização e agora se reposiciona no mercado como um resort 

urbano, de frente para a Praia de São Conrado

Gran Meliá Nacional Rio
 entra em operação

A cidade do Rio de Janeiro está ganhan-
do neste mês de dezembro um hotel que 
é uma verdadeira obra prima do mestre 
da arquitetura mundial, Oscar Niemeyer, 
com jardins de Burle Marx. O Gran Meliá 
Nacional Rio é a mais nova referência 
em luxo e conforto na capital fluminen-
se e a edificação é declarada Patrimônio 
Histórico da cidade. Abrigava anterior-
mente o Hotel Nacional e agora se reposi-
ciona no mercado como um resort urbano 
de frente para a Praia de São Conrado.

Toda sua estrutura foi renovada, res-
peitando a imponência desta obra arqui-
tetônica, para receber 413 acomodações, 
dois restaurantes, três bares exclusivos e 
uma completa infraestrutura de lazer. Um 

grande salão de convenções está previsto 
para inaugurar no segundo semestre de 
2017. O destaque fica por conta do terraço 
com vista incrível de 360º, que conta com 
bar mirante, ideal para momentos especiais.

O empreendimento é voltado tanto para 
quem viaja a negócios ou está passeando 
pela capital fluminense, por ter fácil acesso 
aos aeroportos da cidade, ficar próximos a 
vários cartões postais e centro comerciais. 
Conta com um espaço de 125 mil m², reple-
to de obras de arte que preservam a alma 
carioca em sua decoração e gastronomia de 
vanguarda. Entre as obras estão o imen-
so painel de Carybé, com 268 placas de 
concreto, a escultura de sereia de Alfredo 
Ceschiatti e o mosaico de Athos Bulcão.

Lobby acessível oferece 
diversos serviços
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Apartamentos amplos e 
confortáveis
      As 413 acomodações contam uma 
boa infraestrutura para maximizar 
conforto e sofisticação dos hóspedes 
e isto inclui equipamentos de última 
tecnologia e decoração diferenciada. As 
acomodações contam com fechadura 
eletrônica, mesa de trabalho, wi-fi cortesia, 
TV´s de led com uma variada opção de 
canais a cabo, frigobar com porta de vidro, 
cofre digital de segurança para laptop, 
iluminação de LED regulável, amenities 
da marca francesa Clarins, dockstation, 
ar condicionado, ferro e tábua de passar 
roupa e secador de cabelo nos banheiros.  
O conforto é garantido com o enxoval de 
cama Trussardi 100% algodão em todas 
as acomodações. O hóspede ainda pode 
experimentar o mais distinto e persona-
lizado serviço RedLevel, com instalações 
exclusivas e benefícios únicos nas aco-
modações, como andares mais elevados, 
amenities diferenciados da marca france-
sa Clarins, roupão e pantufas premium, 
serviço Nespresso cortesia, serviço de 
mordomia e outros detalhes que farão a 
diferença na estadia no Rio de Janeiro.

Gastronomia variada
Na área gastronômica, o hotel conta uma 

seleção de bares e restaurantes, que oferece 
aos seus hóspedes um serviço de padrão inter-
nacional. Os dois restaurantes garantem uma 
variedade de opções com cardápios exclusi-
vos para quem deseja apreciar o melhor da 
culinária em sua experiência na capital flumi-
nense. O restaurante principal chamado Sereia 
(em homenagem ao artista Ceschiatti) possui 
capacidade para até 200 pessoas e está locali-
zado no térreo. Nesta área, o hóspede também 
pode usufruir de um bar completo, ideal para 
happy hours, drinks e reuniões informais. 
No lobby se encontra o restaurante Amaro.

Outro espaço exclusivo oferecido ao hóspe-
de para relaxar e degustar drinks está no Lounge 
privado do RedLevel, especialmente criado para 
atender de forma especializada os hóspedes que 
optam por esse serviço. Nos 31º e 32º andares, 
foi preparado um restaurante com bar integra-
do que garante uma das vistas mais incríveis 
do Rio de Janeiro. A culinária de vanguarda é 
a protagonista do restaurante, que conta com 
bar integrado e capacidade para 150 pessoas. 
Já no 33º andar, está o terraço e o exclusivo 
Bar Bardot, com a vista de 360º para a Cidade 
Maravilhosa e a Baía de São Conrado. 

Apartamentos do novo 
Gran Meliá Nacional 
Rio contam com vista 
privilegiada da capital 
fl uminense

ImplantaçãoImplantação
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Culinária vanguarda 
é o carro chefe dos 

restaurantes e bares do 
empreendimento
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Estrutura de conforto
Na área de lazer, os hóspedes contam com 

uma estrutura preparada visando o máximo 
conforto, relaxamento e diversão, como pis-
cinas para adultos e crianças na área externa 
e um terraço com um belíssimo jardim e 12 
confortáveis camas balinesas para tomar sol, 
relaxar e apreciar a vista. Quem deseja relaxar 
conta com um Spa, também com amenities 
da marca francesa Clarins, com quatro salas 
de massagem com profissionais especializa-
dos, duas jacuzzis, sauna seca e uma sala de 
descanso. Os hóspedes têm também serviço 
de praia completo, assim como está a sua dis-
posição uma academia completamente equi-
pada, para que a saúde e bem-estar do cliente 
não fiquem de lado durante sua estada. 

Na área de eventos, o Gran Meliá 
Nacional Rio possui uma infraestrutura 
para receber pequenos e médios eventos 
com toda tecnologia de ponta, estrutura 
de iluminação e som e wi-fi cortesia. 
A estrutura prevista para inaugurar 
em 2017 comportará aproximadamen-
te 4 mil pessoas em seus 12 mil m².

Além disso, dentro do hotel há um 
Business Center que conta com 12 salas 
de reunião de 33m² cada e que podem 
integrar-se e assim se transformar em 
uma sala maior. Nesta área, também 
haverá o serviço de Transient Lounge 
para aqueles clientes que precisam 
deste espaço antes de sua entrada ou 
pós-saída de seu apartamento.  Hotel conta com vista 

panorâmica da Praia de 
São Conrado
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AccorHotels inaugura 
unidades ibis em Osasco (SP) 
e Paranaguá (PR)

Sob as bandeiras ibis e ibis Budget, a 
AccorHotels acaba de inaugurar três hotéis 
no sul e sudeste brasileiro. Foram dois hotéis 
em Osasco, na Grande São Paulo e outro da 
marca ibis em Paranaguá, município mais 
antigo do Paraná e segundo maior porto do 
Brasil. Esse é o 12º hotel da marca no estado.

Com os lançamentos paulistas, a Família 
ibis – que reúne as marcas econômicas ibis, 
ibis Styles e ibis Budget – chegou a 20 hotéis 
na maior região metropolitana do Brasil.

Osasco (SP)
Município vizinho a São Paulo, Osasco 

é considerada um importante centro de 
negócios, sendo sede de grandes em-
presas como Bradesco e Submarino. A 
cidade hoje possui o 9° PIB do Brasil e o 
2° do estado de São Paulo, com a eco-
nomia focada em polos industriais e no 
setor de serviços, comércio e logística.  

Além disso, sua localização é estra-
tégica – conta com fácil acesso às rodo-
vias Castelo Branco e Raposo Tavares, 
além de estar próxima da zona oeste da 
capital e das Marginais Pinheiros e Tietê. 
“Essas inaugurações visam trazer mais 
opções ao público que visita Osasco, seja 
a turismo ou a negócios, e que busca por 
hotéis com excelente custo-benefício e 
ótimo atendimento e localização. Vamos 
também atender a demanda por hos-
pedagem de cidades vizinhas, como 
Barueri, Carapicuíba e Cotia”, afirma 
Franck Pruvost, EVP de Operação 
AccorHotels na América do Sul. 

Antonio Setin, Presidente da Setin 
Incorporadora, parceira estratégica 
da AccorHotels desde 1997, afirmou 
que essa inauguração certamente re-
qualifica a rede hoteleira da região 
e reforça a liderança das bandeiras 
ibis e ibis budget no segmento. 

Paranaguá (PR)
 O ibis Paranaguá possui um total 

de 102 apartamentos em um empre-
endimento de 5 andares, realizado em 
parceria com a Ibiza Hotéis. Ele ainda 
oferece wi-fi grátis nos quartos e áreas 

comuns, serviços de recepção e bar 24 
horas e são aceitos cachorros de esti-
mação de até 15kg, pagando-se uma 
taxa extra de R$ 50,00 por animal.

Franck Pruvost explicou que a aber-
tura do ibis Paranaguá segue o plano de 
expansão da rede em outras cidades. “A 
inauguração do ibis Paranaguá está em 
sintonia com a estratégia de crescimento 
da AccorHotels, em que cidades de médio 
porte têm prioridade. Além disso, esse 
hotel vai atender à crescente demanda 
de turistas que visitam a cidade, tanto 
a lazer como a trabalho”, destacou.

Apartamento do 
novo ibis Budget 

Osasco, na Grande 
São Paulo

Novo empreendi-
mento em Para-

naguá é o 12º 
da marca ibis no 

estado do Paraná
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Meliá divulga balanço e registra 
aumento de 74% no lucro líquido

A Meliá Hotels International apre-
sentou os resultados dos primeiros 
nove meses de 2016. Com números 
interessantes e uma melhora nos índices 
financeiros, a rede registrou um lucro 
líquido de 92,2 milhões de euros, 74% 
a mais que no mesmo período de 2015. 
O RevPAR, métrica mais importante na 
indústria hoteleira atual, aumentou 11%.

Gabriel Esacarrer, Vice-Presidente e 
CEO da marca, atribui os bons resultados a 
expansão do turismo na Espanha. “Os re-
sultados da empresa até setembro acusam 
um impacto das tendências positivas do tu-
rismo na Espanha, que o nosso grupo tem 
sido capaz de maximizar com uma estraté-
gia bem-sucedida de renovação, rebranding 
e reposicionamento de ativos”, afirmou. 

Outro setor que registrou um aumento 
significante foi o a plataforma de reservas 
online da rede. Com um crescimento de 29%, 
o resultado mostra uma tendência mundial 
em que o consumidor está mais aberto e 
seguro para realizar compras via internet, 
principalmente no Brasil, onde esse compor-
tamento é impulsionado pelos smartphones.

A companhia continua a consolidar 
seu balanço, comprometida em redu-
zir sua dívida líquida desde 2011. Em 

Hotel Gran Meliá 
Nacional (RJ), 

que será inaugu-
rado em dezembro 

deste ano, é a 
esperança para 
a retomada do 

crescimento da 
rede no Brasil

dezembro de 2015, o grupo diminuiu 
esse valor em 240 milhões de euros. 
“Os resultados financeiros da inten-
sa redução da dívida nos colocam em 
uma excelente posição para atender ao 
crescimento esperado no curto, médio 
e longo prazo”, ponderou Escarrer.

Durante os nove meses de 2016, a 
companhia melhorou seus resultados 
em Cuba, onde as receitas atingiram 
17,9 milhões de euros, 31% mais do que 
no mesmo período em 2015. O RevPAR 
aumentou 9,9%, crescimento atribuído 
a evolução das tarifas, que aumentaram 
18,1% em euros, em especial nos quatro 
hotéis operados pelo grupo em Santiago 
de Cuba e, especialmente, Havana.

Já no Brasil, a complexa situação 
econômica e política em 2016 levou a um 
enfraquecimento significativo da pro-
cura interna e uma consequente guerra 
de preços, perdendo 15% em média em 
relação ao ano anterior. A companhia 
espera que as dificuldades permaneçam no 
quarto trimestre, embora as expectativas 
e os mercados financeiros dependam da 
melhoria dos indicadores econômicos. Para 
alcançar um maior índice em 2017, a em-
presa aposta suas fichas em seu novo hotel 
Gran Meliá Nacional, no Rio de Janeiro, 
com previsão de abertura para dezembro.

Redes 25hours Hotels 
e AccorHotels 
anunciam parceria estratégica

A 25hours Hotels anunciou que a 
AccorHotels está adquirindo 30% de par-
ticipação no seu capital, com o objetivo 
de acelerar a expansão global da marca 
25hours. Atualmente, a rede administra 
sete hotéis individuais em Hamburgo, 
Frankfurt, Berlim, Viena e Zurique. 

Christoph Hoffmann, CEO do 
25hours, está otimista quanto a parceria, 
e comenta que, com a participação da 
AccorHotels, a rede poderá se expan-
dir em uma escala global. “Parceiros 
fiéis apoiaram nosso crescimento nos 
mercados de língua alemã durante 
os últimos dez anos, e agora também 
temos a oportunidade de conquistar o 
mundo com um parceiro global. Esta 
parceria estratégica representa um 
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marco fundamental na história da nossa 
empresa e uma nova aventura pela qual 
aguardamos ansiosamente”, pontuou. 

O Presidente do Conselho e CEO da 
AccorHotels, Sébastien Bazin, explica 
que a rede enxerga uma boa oportuni-
dade de negócios na proposta dos hotéis 
da 25hours. “Esta aliança se formou 
porque ficamos imediatamente atraídos 
por esses hotéis boutique únicos e vol-
tados ao design, que são um ótimo local 
de trabalho para os nômades urbanos 
e um ponto de partida ideal para pas-
seios nas principais cidades”, destacou.

Nos próximos dois anos, a 25hours 
pretende abrir mais cinco hotéis em 
Zurique, Munique, Colônia, Düsseldorf 
e Paris. A rede continuará sendo ad-
ministrada por Christoph Hoffmann e 
sua equipe de longa data. Esta transa-
ção entre os grupos ainda depende das 
aprovações regulatórias da autoridade 
antitruste da Alemanha e Áustria.

Rede Nacional Inn Hotéis
 prevê crescimento de 35% no Sul do Brasil

Com 51 hotéis próprios em sete estados e 
23 cidades brasileiras, o Grupo Nacional Inn 
está planejando sua expansão no País. Daniel 
Santos, Diretor responsável pelos negócios da 
rede revelou que a rede projeta crescer 35% em 
2017 no Sul do Brasil, com base na prospecção e 
ações comerciais desenvolvidas para a região.

A Rede Nacional Inn Hotéis esteve repre-
sentada no Festuris – Festival de Turismo de 
Gramado (RS), no início de novembro pelo diretor 
Daniel Santos, pelo Gerente Nacional de Lazer, 
Luciano de Camargo e pela Gerente Comercial 
de Foz do Iguaçu, Dirlei de Lima Souza.

O Festuris, considerada uma feira relevante 
para os negócios da rede no cenário de opor-
tunidades em âmbito nacional e internacional, 
foi palco para ações comerciais da rede vol-
tadas à consolidação das bandeiras Nacional 
Inn Hotéis no mercado da Região Sul. 

Hotéis boutique com design diferente 
chamaram a atenção da AccorHotels

Hotel Golden Park 
Internacional Foz 

do Iguaçu (PR), 
administrado pela 

Nacional Inn
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Pontes Hotéis & Resorts 
reassume a administração de três hotéis

Os empreendimentos hoteleiros 
de propriedade de Pontes Hotéis & 
Resorts voltaram a ser administra-
dos e operados pela sua diretoria e 
equipe de executivos. Com a mu-
dança, a rede pernambucana retoma 
a sua missão de atuar no mercado 
de forma independente e os empre-
endimentos voltam a ter os nomes 
originais: Mar Hotel Conventions, 
Hotel Atlante Plaza e Summerville 
Beach Resort. Aproveitando a nova 
fase, os empresários também lança-
ram as novas logomarcas assinadas 
pela designer e Coordenadora de 
Marketing da rede Juliana Rios e re-
toma gradualmente a gestão do site 
e das suas contas nas redes sociais.

Segundo Luis Guilherme Pontes, 
Diretor Superintendente, está sen-
do feito uma reestruturação do 
staff e dos processos seguindo a 
nova estratégia, bem como, segue 
dentro do planejamento, o projeto 
de revitalização visando o reposi-
cionamento dos empreendimentos 

hoteleiros. Ainda de acordo com o 
executivo, haverá contratação de 
mão-de-obra extra, já que a central 
de operações volta a ser sediada em 
Recife (PE). “Como já era política 
antes da conversão, priorizaremos 
colaboradores e fornecedores locais 
para essa nova etapa”, afirmou.

Recentemente, os três empreen-
dimentos da rede receberam investi-
mentos em diversas áreas. O Atlante 
Plaza inaugurou andares Executivos 
renovados dentro de um novo pa-
drão de decoração. Dentre as melho-
rias nas acomodações destacam-se: no-
vos mobiliários e revestimento do WC 
em porcelanato, iluminação indireta, 
novas TVs e sistema de refrigeração. 
O Summerville Resort ganhou novos 
atrativos de entretenimento, repa-
ginação nas áreas sociais, além dos 
bangalôs terem passado por retrofit. 
Já o Mar Hotel conta com um novo 
salão de convenções com capacidade 
para até 600 pessoas, aumentando a 
capacidade total da área de eventos 
para até 1.800 participantes conta-
bilizando as dez salas moduláveis.

Vista aérea do 
Summerville 
Beach Resort
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Hilton São Paulo Morumbi 
promove Festival Italiano com 
Chef convidado

O hotel Hilton São Paulo Morumbi 
promoveu entre os dias 29 de novem-
bro e 2 de dezembro o Festival Italiano 
no Canvas Bar & Restaurante, com 
a presença do Chef Enzo Buffarini, 
natural daquele país e responsá-
vel pela cozinha do hotel Rome 
Cavalieri Wadorf Astoria, em Roma.

O menu foi personalizado com 
pratos que remetem à culinária italia-
na mas com um toque brasileiro, fruto 
do trabalho do Chef Rodrigo Mezadri 
em conjunto com o Chef Enzo. 

O Chef italiano propôs um antipas-
ti ao “I Dolci”, com um carpaccio de 
camarão rosa com compota de limão 
siciliano ou um flan de queijo peco-
rino com pêras, servido com infusão 
de laranja. Para o primi piatti, o Chef 
ofereceu rigatoni com queijo pecorino 
e pimenta do reino e, para o secondi 
piatti, carrè de cordeiro com crosta 
de pão, carpaccio de aspargos e mille 
folha da orta. O bavaroise de chocolate 
branco com coração fondente foram 
as opções de sobremesas oferecidas 
pelos chefs Enzo e Rodrigo Mezadri.

Para o Chef brasileiro, o Festival 

Italiano traz ao Hilton São Paulo 
Morumbi a oportunidade de refor-
çar a diversidade da gastronomia da 
propriedade. Ao mesmo tempo que 
acontece o Festival no Canvas Bar 
& Restaurante, os chefs prepararam 
um prato típico da Itália para ser 
servido, especialmente, no buffet do 
restaurante Armazem Morumbi. 

Casa Grande Hotel 
oferece buffet “Volta ao Mundo”

No dia 14 de novembro, o Casa 
Grande Hotel Resort & SPA, locali-
zado na Enseada do Guarujá, litoral 
de São Paulo, anunciou seu buffet 
Volta ao Mundo. Ele consistia em ilhas 
gastronômicas que serviam pratos 
típicos da Itália, Tailândia, Américas, 
Oriente Médio e Península Ibérica. 

Na Ilha Italiana, foram servidos 
Sardella, alicella e caponata de abobri-
nha e berinjela, gnochhi ao molho sugo 
e o polpetinne recheado com moza-
rella de búfala e presunto de parma; 

Na Ilha da Tailândia, foi servido 
Phad Thai – pasta sauté com cama-
rões e brotos de feijão, pla tom kati 
– fillet de peixe com sauce de leite de 
coco, cúrcuma e pimentas frescas; 

Semifreddo de 
chocolate com 
creme de gianduia 
e esponja de café, 
uma criação dos 
chefs Enzo Bu-
ffarini e Rodrigo 
Mezadri no Hilton 
SP Morumbi
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A Ilha Américas serviu Ceviche 
de frutos do mar, guacamole, picanha 
ao chimichurri e costelinha suína ao 
barbecue. Já a Ilha do Oriente Médio 
apresentou Espelho com babaganoush, 
coalhada seca e hommus, kafta, pernil de 
cordeiro com molho de hortelã e a Ilha da 
Península Ibérica foi de Salada de polvo, 
lula, aspargos e páprica, além de paella 
marinera e o bacalhau à portuguesa.

Resort Salinas do Maragogi 
participa do 7º Festival 
da Lagosta de Maragogi

Durante todo o mês de novembro, 
a cidade de Maragogi, em Alagoas, 
recebeu a 7ª edição do Festival da 
Lagosta, evento que insere nos 
cardápios de restaurantes, bares e 

hotéis da região pratos preparados 
com o crustáceo. O resort Salinas 
do Maragogi All Inclusive partici-
pou novamente este ano e, entre os 
dias 7 e 25 de novembro, os hóspe-
des do resort puderam experimen-
tar receitas com lagostas e lagos-
tins preparadas para o festival.

No cardápio do resort, os crus-
táceos fizeram parte do menu de 
entrada dos restaurantes temá-
ticos Italiano Contemporâneo 
e Nordestino, que funcionaram 
em dias específicos no horário 
do jantar. No horário do al-
moço, no restaurante Galés, os 
frutos do mar estavam entre as 
opções disponíveis para montar 
um prato de massa e em cascatas de 
lagostim, duas vezes por semana. Já à 
noite, a lagosta foi um dos ingredien-
tes da paella de frutos do mar, tam-
bém servida duas vezes por semana.

O Gerente de Alimentos e 
Bebidas do resort, Artur Nogueira, 
salientou que as lagostas e os lagos-
tins também presentes em petiscos, 
como canapés, bruschettas e caldi-
nhos, foram servidos no Canoa’s 
Café e no Sports Bar. 

Fachada do Casa 
Grande Hotel, no 

Guarujá (SP)

Lagostas e lagos-
tins foram inseri-
dos nos cardápios 
do resort em 
Maragogi (AL)
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Carré de cordeiro 
com gnocchi de 
queijo é um dos 

destaques do 
novo menu 

Hotel Sheraton Grand Rio 
(RJ) lança novo menu de Verão

O restaurante francês L’Etoile, loca-
lizado na cobertura do Sheraton Grand 
Rio (RJ), lançou seu novo menu para o 
verão. O restaurante é assinado por Jean 
Paul Bondoux e capitaneado por Félix 
Sanchez, Chef chileno que assumiu a 
cozinha do restaurante recentemente. 
Para harmonizar com o novo menu de 
verão, Wallace Neves, eleito o Sommelier 
do Ano 2016, criou uma cartela de bebi-
das especialmente para o novo cardápio.

Segundo o Chef Félix, a inspiração 
para compor o menu foi a combinação de 
produtos locais com técnicas da cozi-
nha francesa. “Os pratos do cardápio de 
verão são frescos, leves e vanguardistas. 
Além de claro ter a filosofia do Chef Jean 
Paul Bondoux, que prioriza trabalhar 
com matérias primas de qualidade para 
ter o melhor resultado. Trabalhamos 
com produtores locais que nos fornecem 
brotos, flores comestíveis e vários vege-
tais. Para entrada, recomendo Ceviche 
e para o prato principal Vieiras grelha-
das com velouté de milho amazônico e 
salada de aipo e espinafre” comentou.

Grand Palladium Imbas-
saí Resort & Spa (BA) 
recebe certifi cado internacional 
Food Check

Localizado no litoral norte da Bahia, 
o Grand Palladium Imbassaí Resort 
& Spa, primeiro empreendimento all 
inclusive do Palladium Hotel Group no 
Brasil, recebeu o certificado do Sistema 
de Gestão de Segurança Alimentar, 
FoodCheck. O reconhecimento é conce-
dido pela Cristal International Standards, 
empresa especializada em sistemas e 
serviços de qualidade de marca, ges-
tão de normas e de riscos de doenças 
relacionadas com a alimentação.

Para receber o certificado, o hotel 
precisa estar de acordo com as nor-
mas de higiene da cozinha e segurança 
dos alimentos. O FoodCheck monito-
ra 255 pontos de controle ao longo da 
cadeia de alimentos e avalia o desem-
penho com base nas normas globais.

Luiz Gustavo Alves, Subdiretor 
Geral, atribui a premiação ao esforço 
dos colaboradores e parceiros do re-
sort. “Essa importante conquista se 
deve a dedicação diária de cada um 

Divulgação Hochmuller Comunicação
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de nossos colaboradores e parceiros. 
Sem o esforço deles não seria possível 
conquistar esse mérito. Nosso obje-
tivo é entregar aos nossos hóspedes 
sempre o melhor serviço”, destacou.

Hilton São Paulo Morumbi 
cria menu especial inspirado em 
mostra fotográfi ca 

O Canvas Bar & Restaurante, loca-
lizado no mezanino do hotel Hilton 
São Paulo Morumbi, expõe, até o iní-

cio de janeiro em sua galeria de arte 
suspensa, uma mostra fotográfica. Ela 
traz a intersecção de duas séries fo-
tográficas - “O Visível do Invisível”, 
realizada pela fotógrafa Flávia Lobo, 
e “Fluxo-Sonoridades” do fotógra-
fo Ângelo Dimitre e artista Fernanda 
Nardy Bellicieri. Para criar um ambiente 
propício, os visitantes que forem con-
ferir a mostra também poderão pedir o 
“Menu do Artista”, com pratos desen-
volvidos pelo Chef Rodrigo Mezadri 
inspirados no conceito das séries.

O novo menu conta com entrada, 
prato principal e sobremesa. A pri-
meira é composta de salada líquida de 
baby romana, caju confitado, queijo 
feta marinado e chips de curry verme-
lho. Para o prato principal, a opção é 
tournedos de salmão grelhado, purê 
de mandioquinha, pesto de jambu e 
castanha do Pará e coulis de tomate e 
laranja. Já para a sobremesa, o chef ofe-
rece creme queimado de baba de moça, 
esponja de pistache, geleia de maracujá 
com raspa de chocolate de cupuaçu. 

O Chef Mezadri explica que sua inspi-
ração para o cardápio especial foi exata-
mente a mostra no restaurante. “Para essa 
opção de menu, procurei me aprofundar 
no conceito da mostra e das duas séries, 
para replicar nos pratos o que de melhor 
essas fotografias mostram ao público”, 
afirmou.

Certifi cado garante 
que as normas de 
higiene da cozinha 
e segurança dos 
alimentos sejam 
seguidas

Prato servido no 
Hilton Morumbi: 

Tournedos de sal-
mão grelhado, purê 

de mandioquinha, 
pesto de jambu e 
castanha do Pará 

com coulis de toma-
te e laranja
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Nomaa Hotel (PR) abre restau-
rante para eventos durante almoço

O Nomade, restaurante do 
Nomaa Hotel, passou a atender 
eventos exclusivos na hora do almo-
ço. Comandando pelo Chef Lênin 
Palhano, o horário de funcionamen-
to para as ocasiões é de segunda a 
sexta, das 12h00 às 18h00. O cardá-
pio oferece opções especiais e per-
sonalizadas assinadas pelo chef. 

O restaurante possui 63 m² e 
tem capacidade para abrigar até 
50 pessoas. Além do Nomade, o 
menu preparado para essas ocasiões 
especiais também pode ser servi-
do na sala de reunião, que possui 
33 m² e fica no térreo do hotel.

Para ter acesso ao serviço, é 
necessário que o evento tenha no 
mínimo 10 pessoas e, para aque-
les que fecharem o evento no res-
taurante do Nomaa, terá à escolha 
quatro tipos de cardápio. Em todos 
os menus são oferecidas opções de 
entrada, prato principal e sobre-
mesa. O chef também atende pedi-
dos especiais e personalizados. 

O hotel recebe eventos de diferentes 
formatos e estilos, sejam eles sociais, 
corporativos, lançamento de produ-
tos e coleções, e confraternizações.

San Diego Mid (MG) 
inaugura novo restaurante

O grupo San Diego Hotéis anun-
ciou a abertura de um novo restau-
rante no hotel San Diego Mid, em 
Minas Gerais. O restaurante italiano, 
Vallo Di Nera, será aberto aos hóspe-
des e ao público externo e conta com 
café da manhã, almoço e jantar.

Durante o dia, a cozinha oferece 
variados pratos da culinária mineira. No 
jantar, o menu à la carte é assinado pelo 
Chef Allan Vitor, que cria pratos mes-
clando a gastronomia italiana com toque 
contemporâneo. O cardápio conta com 
entradas, saladas, sanduíches, massas, 
pizzas feitas no forno a lenha, risotos, 
aves, peixes, carnes diversas, sobremesas 

Condição para o 
serviço é que o 
evento tenha no 
mínimo 10 pessoas

Nova opção gas-
tronômica oferece 
pratos da culinária 

mineira durante 
o dia e um menu 

italiano contempo-
râneo à noite
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como gelato italiano e tiramisu, além da 
carta de vinhos com opções nacionais 
e internacionais e cervejas artesanais. 

De acordo com a Gerente do Mid, 
Izabela Ribeiro, o cardápio leva até 
a mesa dos clientes diversas receitas 
autorais do chef inspiradas na culinária 
italiana contemporânea. “No hotel são 
feitas as pizzas, as massas e as quitan-
das do café da manhã. O gelato italiano 
também é produzido pelo Allan Vitor 
e feito de acordo com frutas da época, 
além de sabores especiais”, apontou.

Nannai Resort & Spa 
(PE) promove jantar harmonizado

O Nannai Resort & Spa, localiza-
do em Ipojuca (PE), apresentou em 
novembro mais uma edição do seu 
jantar harmonizado. O evento, que 

foi realizado no Bar Gamboa, um 
dos ambientes do resort, teve como 
objetivo proporcionar uma experi-
ência através da alta gastronomia e 
da elaboração de pratos que exaltam 
os ingredientes típicos da região.

Para essa edição, além do 
Chef Biba Fernandes, o resort 
também contou com a partici-
pação do Chef Onildo Rocha, 
considerado uma referência da 
alta gastronomia paraibana.

O jantar contou com um cardápio 
exclusivo criado pelos chefs, que 
destacaram elementos como o sal-
mão selado em crosta de gergelim, 
camarão ao vinho, lagostim com 
texturas de feijão verde e, por fim, 
o creme gelado de queijo de cabra 
que acompanham o bolo de maca-
xeira, com o caramelo de rapadura.

Pratos  do Nannai 
Resort buscam 
unir a alta gastro-
nomia com ingre-
dientes regionais
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IHG revela números sobre 
serviços 5 estrelas da rede

A rede IHG - InterContinental 
Hotels Group, revelou informações 
sobre seu serviço de culinária cin-
co estrelas, como parte das celebra-
ções do 70º aniversário da marca.

A pesquisa traz números relativos a 
um ano em jantares de luxo realizados 
nos hotéis da rede, em que foram servidas 
81 milhões de refeições, 27 milhões de 
sobremesas preparadas e foram aber-
tas 500 mil garrafas de Champagne.

Outro detalhe a ser destacado é que 
a rede possui nove restaurantes com 
estrelas Michelin, considerado uma das 
mais importantes premiações no mundo 
da gastronomia. O levantamento tam-
bém informou que foram produzidos 
400kg de mel pelas abelhas da rede e a 
garrafa de vinho mais antiga disponibili-
zada para os hóspedes possui 166 anos.

A pesquisa contou com a par-
ticipação de 183 hotéis da marca 
InterContinental Hotéis & Resorts ao 
redor do mundo. De acordo com rede, 
eles pretendem continuar a investir 
em seu setor culinário e de luxo.

Mercure Goiânia 
lança nova carta de vinhos

O hotel Mercure Goiânia apresen-
tou sua nova carta de vinhos ela-
borada pela sommelière Alexandra 
Corvo. Ela é composta por 21 rótulos 
provenientes de oito países, entre 
os quais estão presentes espuman-
tes, brancos, rosés e tintos, como 
o brasileiro Decima Prosecco, o 
francês Le Clos de Reynon e o uru-
guaio Monte Toscanini Elegido.

Formada na Espanha e Suíça, 
Alexandra possui 20 anos de expe-
riência na área, e explica que a carta 
foi elaborada levando em conside-
ração as exigências dos clientes e as 
tendências de consumo brasileiras. 
“Selecionamos rótulos que se ajus-
tam às expectativas dos clientes e às 
tendências de consumo do Brasil, com 
vinhos de personalidade marcante 
a preços competitivos”, destacou. 

O Gerente Geral do hotel, Geraldo 
Oliveira, elogia a nova carta elabo-
rada por Alexandra e acredita que 
ela estimula o cliente a experimentar 
novos sabores. “Com a expertise de 
Alexandra Corvo, que preparou uma 
carta concisa, com preços acessíveis 
e vinhos novos, queremos estimular 
nossos hóspedes e frequentadores 
do Restaurante Coralina a desco-
brirem novos sabores”, comentou.

Levantamento coletou dados 
de 183 hotéis da marca

Nova carta inclui 
espumantes, bran-
cos, rosés e tintos
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Hotel Meliá Brasil 21 (BSB) 
realiza Festival Gastronômico do Peru

O Norton Grill, restaurante do hotel 
Meliá Brasil 21, em Brasília (DF), realizou 
nos dias 24 a 26 de novembro o segun-
do Festival Gastronômico do Peru. A 
ação foi uma parceria entre o Brasil 21 
Gastronomia com a Embaixada do Peru.

À frente da cozinha, o Chef Marco 
Espinoza criou um cardápio peruano 
contemporâneo, da recepção à so-
bremesa, com ingredientes trazidos 
diretamente do Peru. A Chef execu-
tiva do Brasil 21, Myriam Carvalho, 
também acompanhou todos os deta-
lhes do evento gastronômico.O car-
dápio foi dividido entre entradas, 
pratos principais e sobremesas. 

As opções de entrada incluíram 
Petisco e Pisco Sour, Atum ao molho 
de camu camu e pimentas confitadas 
e Batata defumada com carpaccio de 
alpaca, maionese de huacatay e cebo-
linhas doces. Nos pratos principais, os 
clientes escolheram entre o Magret de 
pato com molho de milho roxo, cremoso 
de quinoa e salada de olluco, Escabeche 
de trilha com purê de pallar e crocante 
de azeitona ou Tira de asado a vácuo 
com molho de coentro e gratem de batata 
oca. Para a sobremesa, o chef ofereceu 
frutas típicas peruanas, lúcuma, chiri-
moya e sauco em diversas texturas.

Hotéis em São Paulo 
criam menu especial de Ação de Graças

O Dia de Ação de Graças 
(Thanksgiving), uma das celebrações 
mais tradicionais dos Estados Unidos e 
Canadá desde 1621, também foi come-
morada em São Paulo. Os hotéis Grand 
Hyatt e Renaissance criaram menu’s 
exclusivos para a comemoração, que 
é realizada todo o dia 24 de novem-
bro nos países da América do Norte.

O cardápio exclusivo criado pelo 
Grand Hyatt São Paulo incluiu clássi-
cos americanos como Peru recheado 
com Molho Gibblet, Maçãs ao Forno e 
Molho de Cranberry, Sopa de Abóbora, 
Purê de Batata, Lasanha de Vegetais, 
Cenouras Glaceadas, Batata Doce assada 
com especiarias e glaceadas com Mapple 
Syrup. Ele ainda contava com buffet 
de Salada Waldorf, Salada de Pêra e 
Rúcula, Salada de Beterrabas Coloridas, 
além de tábua de frios. Quem aprecia 
sobremesas pode degustar Pumpkin pie, 
Marshmallow, Fudge Cake, Cheesecake, 
Torta de Limão, Pecan Pie, Toffee 
Cake, Fruit Cramble, entre outras.

Já o menu do Renaissance São Paulo 
Hotel também ofereceu o tradicional 
peru assado, mas adotou outros acom-
panhamentos como couve de bruxelas, 
purê de batatas e torta de abóbora.

Chef Marco 
Espinoza 

apresentou um 
cardápio peruano 

contemporâneo 

Tradicional Peru assado foi o protagonista 
dos cardápios dos hotéis Meliá

Fabricio Rodrigues
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Castro’s Park Hotel (GO) 
lança menu ‘O Melhor dos 30’

Em comemoração aos seus 30 anos, 
o Castro’s Park Hotel (GO) lançou seu 
cardápio especial ‘O Melhor dos 30’. 
Ele é uma edição especial do menu do 
Restaurante Ipê com uma seleção de 
oito pratos que marcaram história no 
empreendimento. Entretanto, ele não 
é permanente e será servido somen-
te até o dia 31 de janeiro de 2017.

O público poderá apreciar no jantar 
uma entrada, prato principal e sobremesa, 
preparados pelos Chef Valdeson Pereira. 
Entre as opções de entradas, os clientes 
podem escolher a salada de camarões e 
aspargos, tradicional durante a primeira 
década de existência do hotel; e a salada 
tropical na cestinha de parmesão, uma 
das mais pedidas dos últimos anos.

Para prato principal, seguem as opções 
de pirarucu à Fontenele coberto com 
molho de queijo, alho poró e champig-
non, acompanhado de farofa de banana 
da terra; o medalhão Serra Negra coberto 
por molho de vinho e jabuticaba e acom-
panhado de legumes ao estilo espaguete e 
risoto de tomate cassé; steak de fraldinha 
ao Castro’s, um dos pioneiros no cardápio 
do restaurante, que leva molho funghi 
acompanhado de polenta trufada; ou o 
frango à Mary Rosé, um dos pratos mais 
famosos do hotel nos anos 90, compos-
to por tulipa de frango ao molho rosé, 
arroz com amêndoas e maçãs noisettes.

Para encerrar a refeição, há duas 
opções de sobremesas: a torta de baião 
de dois com sorvete de creme, composta 
por pão de ló, brigadeiro, creme baião 
(feito com leite condensado, coco e gema 
de ovo) e creme de chocolate; e a delícia 
de banana, feita com doce de banana, 
creme de confeiteiro e marshmallow.

Para tornar o cardápio ainda mais 
completo, também foi lançada cerveja 
comemorativa ao aniversário de 30 anos 
do hotel em parceria com a Cervejaria 
Colombina, a Colombina Braveza. O som-
melier de cervejas da Colombina, Alberto 
Nascimento, explica que a Braveza é do 
tipo blond ale do Cerrado, com aroma 
frutado e rico, levemente condimentado. 
“Esse tipo de cerveja é ideal para har-

monizar com pratos mais gordurosos e 
com carne branca, um ótimo exemplo 
é o pirarucu à Fontenele”, afirmou.

Hotel Villa Rossa (SP) 
realiza 2ª edição do concurso 
Receitas de Família

O Hotel Villa Rossa (SP) reali-
zará a 2ª edição do seu Concurso 
Cultural Receitas de Família. A ação 
incentiva o público a compartilhar as 
receitas que há anos já fazem suces-
so em seus encontros familiares.

Os critérios considerados para que a 
receita seja vencedora são: origem fami-
liar (a receita precisa ser uma tradição de 
família e ter uma história); inovação de 
sabor (ter um ingrediente que seja o se-
gredo da receita); e o prato ser harmonio-
so (os ingredientes precisam compor uma 
receita de sabor agradável e equilibrado).

Para participar da competição, os 
interessados devem enviar um e-mail, 
até às 18 horas do dia 20 de dezembro, 
para marketing@villarossa.com.br, com 
a descrição completa dos ingredientes e 
o modo de preparo da receita apresen-
tada, acompanhada da história de como 
o prato virou uma tradição familiar.

Todas as receitas enviadas serão 
testadas pelo Chef executivo do hotel, 
Luiz Jacob, e julgadas por uma comis-
são composta de gestores de diversos 
departamentos do empreendimento e 
o resultado será divulgado no dia 22 
de dezembro, às 15 horas, por meio das 
redes sociais e do site oficial do hotel.

Salada de cama-
rões e aspargos 

Silvio Simões
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O vencedor ganhará 2 diárias no hotel, 
com direito a um acompanhante adulto 
e duas crianças de até 12 anos, regime de 
pensão completa e bebidas não alcoóli-
cas estarão inclusas durante as refeições. 
Além disso, o prato vencedor leva o 
nome do autor e entra em destaque no 
cardápio especial do Pacote de Natal 2016 
do hotel, localizado em São Roque (SP).

Tivoli Ecoresort Praia do 
Forte (BA) cria menu exclusivo 
para festival gastronômico

Durante os dias 2 e 3 de dezembro, 
o Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA) 
realizou jantares especiais durante o 
‘Tempero do Forte 11 anos - XI Festival 
de Gastronomia, Arte e Cultura de 
Praia do Forte e Litoral Norte’. Os Chefs 
Marcelo Pinheiro (anfitrião do resort), 
Carlos Cordeiro (RJ) e Daniel Pinho 
(RJ) prepararam suas receitas no jantar 
Tempero no hotel, que foi servido no 
restaurante À Sombra do Coqueiral.

O menu contou com entrada, prato 
principal e sobremesa, cada um ela-
borado por um chef. O Chef Marcelo 
Pinheiro ficou com a entrada, e serviu 
uma Ilha flutuante de piraúna (ouri-
ço) ao tucupi; o prato principal ficou 
a cargo do Chef Carlos Cordeiro, que 
preparou Lagostins com creme de aipim, 
salsa de feijão de corda e óleo de licuri; 
e a sobremesa foi elaborada pelo Chef 
Daniel Pinho, que trouxe um bombom 
de cuscus de tapioca e caramelo, redução 
de vinho tinto e sorvete de maracujá.

Fachada do hotel 
Villa Rossa, em 
São Roque (SP)

Windsor Barra Hotel (RJ) 
prepara cardápios especiais para 
festas de fi m de ano

Com a proximidade das festas de final 
de ano, o Windsor Barra Hotel, no Rio 
de Janeiro, já prepara o empreendimento 
para receber o público na época do natal 
e Ano Novo com dois cardápios diferen-
tes para cada uma das ocasiões.  O hotel 
realizará uma ceia natalina na véspera 
da comemoração (dia 24 de dezembro). 
Elaborada pelo Chef Manuel Araújo, o 
menu incluirá receitas tradicionais como 
o lombinho de Porco Natalino, Bacalhau 
ao forno e Peru à Califórnia. Para a sobre-
mesa, a cozinha do hotel irá preparar um 
Buche de Noel de chocolate ou de avelã, 
Torta Saint Honoré, rabanadas assadas, 
Panetones com frutas cristalizadas e 
trufados e o mil folhas criado pelo Chef 
Pâtisserie, Ronaldo Rodrigues, eleito a 
melhor sobremesa do tipo pelo Caderno 
Viagem do jornal The New York Times.

Já o cardápio de Réveillon contará 
com 15 tipos de salada, com destaque 
para a salada do chef com camarão e 
ervas. Nos frios, o destaque fica por 
conta da Cascata de Camarões e Ostras 
frescas. Nos pratos quentes, dentre os 
quais também haverá uma estação de 
comida japonesa, pratos como camarão 
ao molho de espumante e carré de cor-
deiro assado com geleia de hortelã serão 
servidos. Na ala de sobremesas, o hotel 
oferece torta Opera de Café, Choux au 
Praline e a torta de chocolate com nozes.

Restaurante À Som-
bra do Coqueiral, 
do Tivoli Ecoresort 
Praia do Forte

Ostras frescas farão parte 
do menu de Réveillon

GastronomiaGastronomia
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“Muitas pautas 
que o trade está 

trazendo dependem 
de esforço político e 
eu estou disposto a 

ajudá-los”

GUSTAVO MESSINA/ASCOM/MTUR 

Marx Beltrão 
divulga planos para o Turismo 

Quando completou 30 dias no 
comando do Ministério do Turismo no 
início de novembro, Marx Beltrão apro-
veitou a data para fazer um balanço do 
primeiro mês à frente da pasta e falou 
sobre o desafio de assumir um cargo 
no Executivo Federal, com potencial 
para gerar emprego e renda. Segundo 
ele, este primeiro mês foi muito produ-
tivo para conhecer e entender melhor 
as demandas do setor, quando esteve 
com representantes do trade, parla-
mentares, prefeitos e governadores, 
eventos como o Conselho de Viagens 
e Eventos Corporativos, em São Paulo, 
o Festival de Turismo de João Pessoa 
e o Festuris, em Gramado (RS). “Pude 
observar que muitas coisas poderiam 
ter sido adiantadas se tivesse mais 
vontade política. Muitas pautas que 
o trade está trazendo dependem de 
esforço político e eu estou disposto a 
ajudá-los nesse sentido. Sobretudo do 
ponto de vista jurídico, que avançare-
mos com a reformulação da Lei Geral 
do Turismo”, declarou o Ministro.

Marx Beltrão afirmou também que o 
Brasil tem um grande potencial turísti-
co, e por isso, é preciso consolidar leis 
de fomento, programas de incentivo e 
profissionalização. O executivo aponta 
que é necessário mapear as prioridades, 
as cidades-chave em cada região para ir 
em busca de soluções dos pontos mais 

urgentes e, em seguida, os de menor 
impacto. Para tal, isso só deve ser possí-
vel – segundo Beltrão – se o orçamento 
para o setor for maior que o atual, para 
o desenvolvimento de políticas voltadas 
para o setor, melhoria de infraestrutu-
ra e promoção dos grandes atrativos.

Beltrão declarou também que o 
Ministério precisa avançar em pautas 
importantes como a criação de Áreas 
Especiais de Interesse Turístico, a 
criação de PPPs para gestão dos par-
ques públicos nacionais, a manutenção 
do benefício da isenção de vistos para 
estrangeiros, a criação de um ambiente 
de negócios mais favorável para in-
vestimentos. “Temos o dado de que, 
hoje, o turismo emprega cerca de 3,2 
milhões pessoas, mas temos a convicção 
de que precisamos ser mais competiti-
vos. Somos a décima maior economia 
de turismo no mundo e estamos em 
primeiro lugar quando se trata de recur-
sos naturais.  Atualmente, cerca de 60 
milhões de brasileiros viajam pelo País, 
mas há outros 70 milhões prontos para 
entrar nesse mercado. E é esse grande 
potencial que contribuirá de maneira 
significativa para tirar o país dessa 
situação de crise. No entanto, para isso 
é preciso que governo federal, gestores 
locais e empresários trabalhem juntos 
para promover nossos destinos e atrair 
cada vez mais visitantes para movi-
mentar as economias locais e conse-
quentemente gerar renda”, pontuou.
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Governo libera recursos 
para obras de Turismo

O governo federal anunciou que re-
tomará 1,6 mil obras do PAC - Programa 
de Aceleração do Crescimento. Entre elas, 
nove são integrantes do PAC Turismo, 
que tem como objetivo melhorar a in-
fraestrutura turística no País. Juntas, as 
obras deverão receber R$ 7,5 milhões em 
investimentos federais. Sua escolha levou 
em consideração a relevância para a po-
pulação e a melhoria que irão proporcio-
nar nas condições de vida dos brasileiros.

As obras estão presentes em cin-
co estados brasileiros: Minas Gerais, 
Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Rio de 
Janeiro. Todas se referem à sinalização 
turística em destinos como Pelotas (RS) 
e Vassouras (RJ). As cidades históricas 
mineiras de Congonhas, Diamantina 
e São João Del Rei terão obras aten-
didas pela liberação de recursos.

O Ministro do Turismo Marx Beltrão 
se posiciona e afirma que o governo 
dá a devida importância ao desen-
volvimento do turismo. “A liberação 
de verbas para conclusão de obras de 
sinalização turística demonstra a im-
portância que o governo dá ao setor 
do Turismo, importante gerador de 
empregos e renda no País”, pontuou.

As obras devem ser retomadas 
o mais breve possível. Entretanto, 
de acordo com o Ministro do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, Dyogo Oliveira, as constru-
ções poderão ser retomadas até 30 de 
junho de 2017. O prazo máximo para 
conclusão é dezembro de 2018. Caberá 
à pasta a regulamentação e fixação, 
por meio de portaria, dos prazos para 
a retomada e a conclusão dos empre-
endimentos. A estimativa é de que a 
iniciativa gere até 45 mil empregos na 
cadeia produtiva da construção civil.

Eventos movimentam 
R$ 540 milhões em São Paulo

O mês de novembro costuma ser um 
ponto alto para o turismo em São Paulo. 
Dois grandes eventos movimentaram a 
capital paulista: o Salão Internacional do 
Automóvel (no dia 10), que tinha como 
meta reunir cerca de 750 mil partici-
pantes e gerar um impacto econômico 
de R$280 milhões, e o Grande Prêmio 
Brasil de Formula 1 (dias 11 a 13), no 
Autódromo de Interlagos, que preten-
dia reunir aproximadamente 135 mil 
pessoas, gerando um impacto de R$260 
milhões, seguindo os números de 2015.

Dados do ano passado confirmam 
que o mês de novembro é realmente 
um dos mais agitados em São Paulo. 
Em 2015, a taxa de ocupação dos ho-
téis ficou em 75,38%, enquanto a média 
do ano estava em 61,42%, de acordo 
com relatórios do Observatório do 
Turismo e Eventos da Cidade de São 
Paulo. O ISS recolhido no período foi de 
R$24.021.306,00, sendo 5,5% a mais que 
outubro do mesmo ano e 2,5% acima 
do mesmo período do ano anterior. 

Ainda segundo o estudo feito pelo 
Observatório, moradores de São Paulo 
representam 49,3% do público partici-
pante do GP (em 2014 eram 20,70%). Os 
visitantes nacionais que ficaram 3 dias 
na cidade, gastaram R$3.040,00 duran-
te o período, 15% a mais que 2014.

De acordo com o calendário de even-
tos do SPCVB - São Paulo Convention & 
Visitors Bureau, estavam cadastrados 138 
eventos, entre congressos, feiras, sim-
pósios e demais encontros, com público 
estimado de 2.044.417 participantes no 

 Repasses federais 
chegam a R$ 7,5 

milhões para a 
conclusão de obras 

de sinalização 
turística

Salão do Automóvel foi uma das atrações do 
badalado mês de novembro na capital paulista
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total, espalhados por todas as regiões da 
cidade durante o penúltimo mês do ano.

Toni Sando, Presidente Executivo 
da Entidade, explica a importância dos 
eventos para o turismo em São Paulo. 
“O setor já se provou essencial para 
a economia do destino. O momento é 
de mobilizar para captar e apoiar mais 
eventos para a cidade e cidades asso-
ciadas, movimentando toda a cadeia 
produtiva de turismo, eventos e via-
gens em dezenas de segmentos direta e 
indiretamente relacionados”, detalhou.

Levantamento aponta maior par-
ticipação do setor privado no 
Festuris Gramado 2016

Um levantamento realizado pela 
própria FESTURIS Gramado - Feira 
Internacional de Turismo apontou um 
aumento significativo de participação 
de empresas do setor privado na feira. 
Ao total foram 2500 marcas expositoras 
na 28ª edição do evento, que aconte-
ceu durante os dias 4 e 5 de novembro, 
em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Para a Fundadora e Diretora do 
FESTURIS, Marta Rossi, a presença das 
empresas do setor privado é um grande 
incentivo para o crescimento da feira. “A 
maior participação de empresas priva-
das neste ano oferece uma feira bastante 
profissionalizada e com maior poder de 
negócios para o setor turístico”, declarou. 

Dados do Observatório do Turismo 
da UFF – Universidade Federal 
Fluminense apontaram que a última 
edição do evento alcançou resultado de 
R$ 212 milhões em geração de negócios 

com impacto econômico de R$ 14 milhões 
na Região das Hortênsias, que engloba os 
municípios de Gramado, Canela, Nova 
Petrópolis e São Francisco de Paula.

Ainda com relação ao ano anterior, a 
feira de negócios contou com um aumen-
to de 58% nas inscrições antecipadas. 
Os números apontam um crescimento 
em todas as categorias: agentes, opera-
dores, estudantes, imprensa e hosted 
buyers. Para este ano, foram realizadas 
além das exposições, painéis, palestras, 
capacitações, entre outras atividades.

Deputado defende permanência 
de municípios mineiros no 
Mapa Turístico 

O Deputado Federal Newton Cardoso 
Jr. (PMDB - MG) se reuniu em Brasília 
com o Ministro do Turismo, Marx Beltrão, 
para pedir que as 466 cidades conside-
radas turísticas continuem recebendo 
recursos e incentivos do Governo, entre 
elas Araxá, Caxambu, São Lourenço, 
Santa Vitória, Serra do Salitre, Dores 
do Indaiá, Itapeva, Uberlândia, Santa 
Rosa da Serra, Cambuquira, Campos 
Altos, Minas Novas e Dom Silvério. 

De acordo com o parlamentar, a 
exclusão de algumas cidades de Minas 
Gerais do Mapa Turístico do Governo 
Federal deve ser revista. “Temos, em 
nosso Estado, várias cidades com gran-

Inscrições antecipadas tiveram 
aumento de 58%

Deputado federal 
Newton Cardoso 
Jr. (esq.) ao lado 

do Ministro do 
Turismo Marx 

Beltrão (dir.)
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ticket médio de R$ 2.081 no primeiro 
semestre de 2016. Já no mês passado, a 
mesma passagem custava, em média, de 
R$ 888 a R$ 1.360. Destinos mais próxi-
mos, como a Argentina, também estão 
com preços mais acessíveis. Buenos Aires 
passou de um ticket médio de R$ 755 
para R$ 470 neste segundo semestre.

Patrick Nogueira, CEO da startup, 
explica que a alta nas passagens se deu 
pelos grandes eventos sediados no Brasil, 
e que as companhias aéreas já se prepa-
ram para o período de baixa temporada. 
“Com grandes eventos acontecendo no 
Brasil, como as Olimpíadas no Rio, o País 
estava com tickets médios mais elevados 
até mesmo para viajar ao exterior. No 
entanto, para manter o setor de viagens 
aquecido, muitas companhias já oferecem 
descontos e passagens com preços mais 
acessíveis, principalmente para épocas 
fora da alta temporada”, concluiu.

RCI fi ca entre das cinco melhores 
empresas de turismo do Brasil 

A RCI – Resort Condominiums 
International, empresa especialista em in-
tercâmbio de férias, foi reconhecida pelo 
Prêmio Época Reclame Aqui como uma 
das cinco companhias que mais respei-
tam o consumidor no setor de turismo.

A empresa ficou em 5º lugar na ca-
tegoria Turismo e Lazer com 6.16% dos 
pontos (3452 votos / 3470 pontos). A vo-
tação somou um total de 4.531.971 pesso-
as e, para integrar o ranking das empresas 
indicadas, era necessário possuir o selo 
RA 1000 na aba de 12 meses (ou o míni-

Eventos de grande 
porte elevaram o 
preço dos tickets 
ao longo do 
primeiro semestreprimeiro semestre

de potencial turístico, que precisam de 
investimentos para crescer e se desen-
volver neste setor, como é o caso dos 
Municípios que formam as Estâncias 
Hidrominerais. Pedimos ao Ministro 
Marx Beltrão, nosso companheiro de 
Partido, que mantenha Minas no orça-
mento, para que possamos concretizar 
bons projetos voltados para a geração de 
emprego e renda”, afirmou o deputado.

Entre os projetos de incentivo ao 
turismo em Minas Gerais tramitando no 
Congresso Nacional, está o PL 442/91, 
que estabelece o Marco Regulatório dos 
Jogos no Brasil. O deputado apresentou 
uma emenda que prevê a reabertura de 
cassinos nas Estâncias Hidrominerais. 
O parlamentar ainda ressaltou a neces-
sidade da legalização dos jogos para 
o crescimento da economia. “Isso vai 
trazer para o conhecimento das auto-
ridades o tamanho dessa atividade no 
nosso País, que começou pelas regiões 
turísticas das Estâncias Hidrominerais, 
e vai proporcionar os benefícios da 
tributação, garantindo recursos para 
investimentos em outros setores im-
portantes, além de resgatar o desenvol-
vimento do nosso Estado”, explicou.

Valor das passagens aéreas 
caem 57% no segundo 
semestre, diz estudo

Uma pesquisa divulgada pela star-
tup PassagensAéreas.com.br mostra que 
houve uma queda no valor das passa-
gens aéreas nesse segundo semestre de 
2016. Nos primeiros seis meses do ano, 
as companhias aéreas estavam com 
preços mais elevados e, atualmente, os 
mesmos trechos podem ser encontra-
dos por valores até 57% mais baratos.

Londres, destino europeu muito 
buscado pelos brasileiros, estava com 

‘Prêmio Época Reclame Aqui’ lista as me-
lhores empresas para o consumidor
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mo de oito) de reputação ‘boa’ ou ‘ótima’. 
Tido como um dos principais prêmios 

para empresas, o troféu incentiva a busca 
pela excelência no atendimento, por meio 
do aprimoramento dos processos, visan-
do o alto índice de solução dos proble-
mas. Maria Carolina Pinheiro, Diretora 
da RCI no Brasil, enfatiza a importância 
da premiação para a companhia. “Ser 
considerada uma das cinco melhores do 
turismo revela o nosso comprometimen-
to em oferecer as melhores soluções, de 
acordo com cada necessidade, para que 
cada vez mais possamos atingir a satisfa-
ção total dos nossos clientes”, afirmou.

Manaus, Belo Horizonte 
e Curitiba são os destinos 
mais baratos na América Latina 

Segundo o levantamento TripIndex 
América Latina, realizado pelo site 
de planejamento e reserva de via-
gens TripAdvisor, Manaus (AM), 
Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) 
são os destinos mais baratos para se 
visitar durante as férias de verão.

O estudo ainda aponta que os turistas 
que buscam economizar podem esco-
lher entre nove cidades brasileiras, onde 
uma noite em um hotel é mais barata 
do que em Bogotá, o destino mais eco-
nômico fora do País. São elas: Manaus, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre 
(RS), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília 
(BSB), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

Mesmo assim, viajantes devem ficar 
atentos às viagens domésticas. Uma noite 
em Gramado (RS), cidade brasileira mais 
cara, sai três vezes o preço de Manaus. Na 
América Latina, a mesma diferença é per-

cebida entre Brasília e Havana, em Cuba.
A pesquisa também revelou que, 

em comparação com o verão de 2015, 
os preços registraram uma alta consi-
derável. Para destinos brasileiros, com 
exceção de Manaus, que registrou uma 
queda de 43%, o crescimento médio 
das tarifas foi de 25%. A maior dife-
rença foi registrada em Florianópolis 
(SC), onde os custos com acomodação 
tiveram alta de 59% em seus preços.

No mesmo período, os preços cres-
ceram em média 19% nas 20 capitais 
pesquisadas na América Latina.

Fecomércio-BA 
fortalece relações com Uruguai

A CET - Câmara Empresarial do 
Turismo da Fecomércio-BA pretende 
fortalecer suas relações com o Uruguai. 
Após a Gol Linhas aéreas confirmar a 
primeira rota direta entre Salvador e 
Montevidéu, que estará disponível a 
partir de 7 de janeiro de 2017, a entidade 
anunciou um evento para promover o 
estado da Bahia na capital uruguaia.

No dia 17 de novembro, agentes de 
viagem, operadores e jornalistas assisti-
ram ao vídeo “Bahia cada vez melhor e a 
nova Salvador”, entre outras atrações, no 
Hotel Four Points, em Montevidéu. A en-
tidade realizou visitas às agências, distri-
buiu materiais promocionais e anúncios 
nos periódicos locais de maior circulação 
para o período de lançamento do voo, 
assim promovendo o destino baiano.

Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador 
(BA), Brasília (BSB), Goiânia (GO) e São 

Paulo (SP) também são opções mais em 
conta que destinos internacionais

Da esquerda para 
direita: Diretor de 
Relações Institu-

cionais da Gol, 
Claudio Neves, 
Presidente da 

Fecomércio-BA, 
Carlos de Souza 

Andrade e a  Coor-
denadora da CET, 

Avani Duran
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    O Presidente da Fecomércio-BA, Carlos 
de Souza Andrade, a Coordenadora da 
Câmara Empresarial do Turismo, Avani 
Duran, e a Diretora regional do Senac 
Bahia, Marina Almeida, lideram a comi-
tiva que participa do evento. Para Avani 
Duran, que é empresária do turismo 
receptivo, a continuidade da operação 
do voo, previsto para durar três meses, 
dependerá dos esforços publicitários, 
a serem empreendidos pelos governos 
municipal e estadual, a fim de garantir 
uma ocupação plena. “Estamos certos de 
que se trabalharmos juntos alcançaremos 
um relevante crescimento no número 
de turistas em Salvador”, finalizou.

Ministério do Turismo 
investe R$ 499 milhões 
em infraestrutura

Com o objetivo de promover o Brasil 
como um destino cada vez mais atrativo 
aos brasileiros e estrangeiros, o Ministério 
do Turismo tem investido em importan-
tes obras de infraestrutura turística.  Em 
2016, a Pasta entregou 1.052 obras em 
24 estados, que juntas somam o valor de 
R$ 571,6 milhões, sendo R$ 499 milhões 
em repasses do Ministério do Turismo.

Desde a sua criação, o MTur, em parce-
ria com governos municipais e estaduais, 
já desenvolveu e concluiu mais de 12 mil 
obras com investimento da ordem de R$ 
8,8 bilhões na implantação de sinalização 
turística, urbanização de orlas, construção 
de centros de convenções e eventos, re-
forma e criação de atrativos, entre outras.

Além das obras entregues, o Ministério 
do Turismo ainda tem mais de 5 mil em 
andamento e no início do próximo ano 
irá abrir o Sistema de Convênios para 
cadastramento de novos projetos. “Temos 
o compromisso de ampliar a oferta dos 
serviços ligados ao turismo, garantindo 
as condições adequadas para que o setor 
se desenvolva de forma coordenada e 
sustentável para impulsionar”, disse o 
Ministro do Turismo Marx Beltrão.

Rio CVB já contabiliza 67 even-
tos agendados para 2017 a 2020

O Rio Convention & Visitors Bureau 
registrou em novembro 67 feiras e 
convenções previstas para os anos de 
2017 a 2020 em seu calendário.  De 
acordo com os cálculos da entidade, 
juntos, os eventos serão responsáveis 
por levar para a capital fluminense 302 
mil congressistas, que deixarão uma 
receita estimada em US$ 415 milhões.

Para o Presidente-executivo do Rio 
CVB, Alfredo Lopes, a expectativa é de 
que o calendário tenha um incremento 
significativo, principalmente, ao lon-
go de 2017. “Podemos dizer que uma 
Olimpíada acelere em mais de 20 anos o 
desenvolvimento de uma cidade, incluin-
do o setor turístico. Além do trabalho de 
captação e promoção do destino, tive-
mos uma excelente exposição na mídia 
durante os Jogos. Os organizadores do 
setor sabem que promover um evento 
no Rio é garantia de que haja 20% a mais 
de congressistas inscritos”, explicou. 

Em janeiro, 32 eventos estavam 
previstos para acontecer duran-
te o ano. Já os dados atuais mos-
tram que até o final do ano, a cidade 
terá sido sede de 117 eventos.

Pesquisa de vendas 
da Abracorp aponta recuo 
de 11,9% no 3º Trimestre

A Diretoria Executiva da Abracorp 
– Associação Brasileira de Agências 
de Viagens Corporativas divulgou 

O Mercado do Peixe 
em Fortaleza (CE) 
foi uma das obras 

que recebeu R$ 4,3 
milhões  em repas-

ses do MTur

FERNANDO MAIA RIOTUR

Estima-se que eventos deixarão na cida-
de uma receita de US$ 415 milhões
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recentemente os resultados de ven-
das referentes ao 3º trimestre de 2016 
(julho a setembro). Seguindo exata-
mente o que aconteceu nos primeiros 
dois trimestres do ano, o 3º trimestre 
registrou uma retração do volume 
total de vendas em 11,9%, comparan-
do-se com igual período de 2015. 

Em números absolutos, os R$ 
3.106.321.911 do ano passado caíram 
para R$ 2.736.456.259. No acumulado 
dos três trimestres, os R$ 8.812.461.521 
contabilizados em 2015 recuaram 
para R$ 7.787.799.381 em 2016, o que 
representa variação negativa de 11,6%. 

Hotelaria Nacional
A rede BHG/Solare destacou-se na 

venda de room-nights e faturamento, 
na comparação com o 3º trimestre de 
2015. Evoluiu de 53.260 para 76.396 
diárias vendidas, com crescimento 
de 43,4%. O faturamento saltou de 
R$ 13.681.756 para R$ 18.202.860 ou 
33,0% de variação positiva. A Blue 
Tree Hotels cresceu de 53.322 para 
61.831 diárias vendidas (16,0%), 
enquanto o faturamento aumentou 
de R$ 15.222.871 para R$ 15.809.770 
(3,9%). A venda de room-nights do 
Meliá oscilou de 28.312 para 31.565 
(11,5%); e o faturamento foi de R$ 
9.756.936 para 10.457.500 (7,2%). 

Simultaneamente, as demais com-
panhias hoteleiras registraram resulta-
dos descendentes. O Windsor recuou 
de 41.025 para 29.287 em vendas de 
diárias (-28,6%) e de R$ 17.116.063 
para R$ 11.786.520 (-31,1%) em fa-
turamento. O Bourbon decresceu de 
28.652 para 20.324 diárias vendidas 
(-29,1%) e de R$ 9.086.228 para R$ 
6.098.015 (-32,9%) em faturamento. 

O desempenho do agrupamento 
‘Independentes’, que representa 35,9% 
do market-share, também variou nega-
tivamente no período. O recuo nas ven-
das de room-nights se deu de 1.167.750 
para 1.032.719 (-11,6%) e no montan-
te de vendas caiu de R$ 214.829.656 
para R$ 179.610.271 (-16,4%). A tarifa 
média da hotelaria nacional foi redu-
zida em 4%, ficando em R$ 212,00. 

Gol Linhas Aéreas 
completa um mês de wi-fi  a 
bordo com 13 mil acessos

Um mês após a realização do pri-
meiro voo comercial com internet a 
bordo da América do Sul, a Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes já registrou apro-
ximadamente 13 mil acessos à internet 
durante os voos. Desde o dia 4 de ou-
tubro, os passageiros puderam, por 
exemplo, se conectar às redes sociais, 
visualizar e-mails ou sites diversos por 
meio de seus dispositivos móveis. 

Foram mais de 500 voos nacionais e 
internacionais realizados pelas aeronaves 
que têm instaladas a antena com tecnolo-
gia de última geração 2Ku para comuni-
cação via satélite. Os clientes estão sendo 
avisados previamente por e-mail quan-
do seus voos estiverem programados 
para serem operados por uma aeronave 
com internet a bordo. A meta é que até 
outubro 2018 toda a frota já esteja equi-
pada com essa tecnologia, assim como 
tomadas de recarga ou tomadas USB.

Trade

 Passageiros podem 
se conectar à 

redes sociais, checar 
e-mails e sites com 

conexão de 
última geração
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Holiday Inn Belo 
Horizonte Savassi
apresenta novo Chef de Cozinha

O mineiro André Paganini, assumiu 
o posto de Chef de Cozinha no restau-
rante Drummond, do hotel Holiday Inn 
Belo Horizonte Savassi, em Minas Gerais 
- posição antes ocupada pelo indiano 
Virendra Singh, que liderou a cozinha 
do hotel durante o último ano. Com 
base na culinária contemporânea, o chef 
garante que vai repaginar o cardápio 
da casa mantendo os pratos regionais.

Paganini tem experiência como chef 
executivo em diversas cozinhas, como 
no SESI - Serviço Social da Industria 
e da Companhia Energética de Minas 
Gerais S.A. Ele também participou da 
implantação e do planejamento de car-
dápio nas culinárias italiana, japonesa, 
francesa e mexicana de restaurantes.

Novo Gerente Geral no 
Pestana Curitiba (PR) 

O Pestana Hotel Group anunciou 
uma mudança no cargo de Gerente 
Geral na unidade Pestana Curitiba, no 
Paraná. Rodrigo Bassinelli, profissional 
formado em administração de empre-
sas e com atuação em hotelaria há 15 
anos, assume o novo posto e se prepara 
para liderar as operações de todas as 
ações e novidades do hotel para 2017.

Bassinelli acredita que o relaciona-
mento é o mais importante para o sucesso 
na gestão de pessoas, e que esse é o dife-
rencial que ele traz para contribuir com o 

hotel. Rodrigo chega ao Pestana depois 
de uma temporada de três anos na gerên-
cia geral do Quality Curitiba, tendo atua-
do antes em grandes hotéis como o Four 
Points by Sheraton e Radisson Curitiba.

Tauá Grande Hotel & Termas 
Araxá (MG) tem novo Gerente Geral

O Tauá Grande Hotel & Termas Araxá 
anunciou Alexandre Cardoso como seu 
novo Gerente Geral. Cardoso integra a 
equipe de gestores da Rede desde 2014, 
como gerente administrativo financeiro 
do Tauá Hotel & Convention Atibaia.

O executivo é Graduado em Ciências 
Contábeis, com ampla experiência nas 
áreas Contábil, Financeira e de Auditoria 
Interna, além de sólida experiência na 
área de controladoria em empresas 
Nacionais e Multinacionais de grande e 
médio porte como Sofitel Luxury Hotels 
and Resorts, Caesar Park Ipanema, 
Hotel Caesar Business São Paulo 
Paulista e Meliá Hotels International. 

André Paganini

Rodrigo Bassinelli

Alexandre Cardoso
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Mabu apresenta novo 
Diretor de Operações

A rede Mabu Hotéis & Resorts anunciou 
um novo Diretor de Operações. O argenti-
no Hernán Saucedo é formado em Gestão 
de Negócios, pela Ott College, em Buenos 

Hernán Saucedo

Aires. O executivo conta com vasto know-
how na indústria da hospitalidade, com 
experiência em hotéis dos Estados Unidos, 
Espanha, Argentina e Venezuela. No Brasil 
desde 1996, Saucedo desenvolveu sua car-
reira em grandes redes hoteleiras no Rio de 
Janeiro, Curitiba, São Paulo e Florianópolis.

O executivo atuará na gestão da adminis-
tração dos hotéis Mabu Curitiba Business e 
Mabu Curitiba Express, em Curitiba e Mabu 
Thermas Grand Resort e Mabu Interludium 
Iguassu Convention, em Foz do Iguaçu, diri-
gindo, dinamizando e controlando a atividade 
operacional dessas unidades hoteleiras.

Saucedo se diz honrado com a nova 
oportunidade. “É uma imensa satisfação 
ingressar na Rede Mabu e somar histórias 
e experiências, fortalecendo a trajetória de 
sucesso e respeito da rede hoteleira, especial-
mente nesse momento de expansão, com 
os novos hotéis econômicos e de inovação, 
com os produtos My Mabu e Blue Park, que 
renovam o negócio da hotelaria”, comentou.
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Meliá Cabo Real recebe 
reforma e muda nome para 
Paradisus Los Cabos

A companhia hoteleira Meliá 
Hotels International anunciou a trans-
formação do hotel Meliá Cabo Real, 
no México, em Paradisus Los Cabos. 
O novo projeto faz parte de uma re-
forma de US$ 35 milhões para con-
verter e aprimorar a propriedade.

Programado para abrir no dia 23 de 
dezembro de 2016, este é o nono resort 
Paradisus do portfólio da rede e o quarto 
no México. Após a reforma, o resort 
terá um total de 350 quartos, incluindo 
98 suítes Royal Service, exclusivo para 
adultos e com serviço de mordomo, 30 
suítes Family Concierge e 28 suítes com 
vista para o mar e acesso direto à pis-
cina. O Paradisus Los Cabos também 
conta com quatro piscinas, três bares e 
seis restaurantes, spa e Fitness Center.

Para eventos, o resort possui um salão 
com capacidade para 1.100 pessoas, que 
está programado para abrir no segundo 
trimestre de 2017. Áreas abertas tam-
bém poderão ser utilizadas para even-
tos, como jardins, piscinas e espaço na 
praia, que acomodam até 3 mil pessoas.

Hotel Jen Beijing tem previsão 
de abertura para janeiro de 2017

A Shangri La International Hotel 
Management e China World Trade 
Center anunciaram a abertura do 
Hotel Jen Beijing para janeiro de 2017. 
O empreendimento será integrado ao 
China World Trade Center, ocupando 
os primeiros 22 andares da Torre B. 

O novo hotel terá 450 apartamentos 
e suítes e será o sexto hotel do grupo 

na China. De acordo com a empresa, 
o principal conceito da bandeira Jen é 
oferecer uma proposta mais jovem. O 
empreendimento contará com espaços 
para eventos, um “hub” de escritó-
rios no sistema co-working, 13 espa-
ços para reuniões, além de uma sala 
multi-funcional que acomoda até 300 
pessoas. No setor gastronômico, o hotel 
contará com restaurante 24h e Gastro 
Pub. Ele também terá piscina, Spa e um 
Fitness Center com mais de 3.500 m². 

Hoje, a marca já possui 10 pro-
priedades em vários destinos na Ásia 
e no Pacifico, incluindo Cingapura, 
Hong Kong, Beijing e Shenyang, na 
China, Manila, Panang e Johor, na 
Malásia, e Malé, nas Maldivas.

Rede Anantara 
anuncia primeiro hotel na Europa

A Anantara Hotels, Resorts & Spas, 
rede especializada em hotéis de luxo, 
resorts e spas, anunciou o primeiro 
hotel da marca Anantara na Europa. 
O Anantara Vilamoura Algarve 
Resort passa a integrar o portfólio de 
luxo da marca em abril de 2017.

Localizado no Algarve, no sul de 
Portugal, a propriedade terá um total 
de 280 quartos, e desde março de 2009, 
funciona como Tivoli Victoria. Dillip 
Rajakarier, CEO da Minor Hotels, em-
presa-mãe da marca Anantara, afirma 
que a rede pretende ampliar ainda mais 

Reforma teve um 
aporte de 
US$ 35 milhões

Perspectiva aérea do hotel Jen Beijing
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sua presença na Europa após a aquisi-
ção da rede Tivoli Hotels & Resorts. 

Em antecipação à abertura, algu-
mas áreas do hotel serão levemente 
renovadas, como o lobby principal, o 
ginásio e a área dedicada às crianças. 
Também será lançada uma nova cate-
goria de suítes de luxo, intitulada de 
‘Familiar’, em que o apartamento terá 
capacidade para até quatro pessoas. 

Nas opções gastronômicas, o novo 
hotel contará com restaurantes de gas-
tronomias diversas como o EMO, que 
adota a culinária local; o Sensorial e 
o Bartini, que seguem uma linha con-
temporânea e o Aqua Pop Up Bistro, 
que traz a gastronomia asiática. 

No setor de eventos, o hotel abrigará 
um Centro de Conferências com capa-
cidade para até 800 pessoas em suas 
oito salas. Também serão oferecidos 
outros tipos de serviços, como baby-
sitters (babás) disponíveis 24 horas e 
um kit personalizado de boas-vindas.

Marina del Fuy 
inicia operações na Reserva 
Biológica Huilo Huilo, no Chile

Em novembro, o Marina del Fuy, um 
lodge boutique localizado às margens 
do Lago Pirehueico, no Chile, se soma 
às opções de hospedagem da Reserva 
Biológica Huilo Huilo. São um total de 
21 habitações, divididas em três cate-
gorias: Standard, Superior e Suíte. 

Todos os hóspedes do lodge têm 
acesso ao Lawenko Spa, localizado a 
2km do principal complexo hoteleiro da 
reserva. Eles também podem realizar 

atividades autoguiadas no espaço.
A proposta gastronômica do res-

taurante do Marina del Fuy, o Agua 
Fuy Restaurante, se baseia na regio-
nalidade. Ele é uma fusão entre a culi-
nária mapuche, povo nativo local, e a 
tradicional gastronomia chilena, que 
caracteriza os restaurantes da reserva.

A Reserva Huilo Huilo possui mais 
de 100 mil hectares e está localizada na 
selva da Patagônia do Chile, a 860 km da 
capital Santiago. As opções de hospeda-
gens vão desde hotéis de luxo até cam-
pings e o local é adequado para prática de 
esportes radicais, como tirolesa e rafting.

Universal e Loews Hotels 
& Resorts anunciam novo hotel 
no Complexo Universal Orlando

A Universal e Loews Hotels & 
Resorts anunciaram a construção de 
seu mais novo hotel no Universal 
Orlando Resort. O Universal’s Aventura 
Hotel tem previsão de abertura para 
o verão norte-americano de 2018, en-
tre o final de junho e setembro.

Com uma proposta de ser mais 
acessível ao público, o hotel será uma 
torre envidraçada de 16 andares e terá 
600 quartos, incluindo 13 suítes infantis. 
Com a sua construção, o número total 
de quartos nos hotéis do Complexo 
Universal Orlando sobe para 6.200, 
já incluindo os 400 novos quartos do 
Universal’s Cabana Bay Beach Resort 
que serão inaugurados em 2017.

O hotel é o sexto do destino, e sua 
infraestrutura compreende piscina, área 

 Hotel terá um total de 280 quartos com 
uma nova categoria chamada ‘Familiar’

Lodge Marina del 
Fuy possui 21 

apartamentos nas 
categorias Stan-
dard, Superior e 

Suíte
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infantil, local para aluguel de carros, loja 
de presentes e uma academia de ginásti-
ca.  No setor gastronômico, haverá uma 
praça de alimentação com cinco estilos 
de culinária, dois bares (um panorâmi-
co e outro no lobby) e uma unidade do 
Starbucks. Também estarão inclusos 
outros benefícios para os hóspedes do 
hotel, como entradas antecipadas para 
os parques temáticos da Universal e 
transporte cortesia dentro do destino. As 
reservas serão abertas no início de 2017.

Meliá Hotels International 
inaugura terceiro hotel no Vietnã

A Sol Hotels & Resorts, marca per-
tencente ao grupo hoteleiro Meliá Hotels 
International, anunciou em novembro 
seu novo empreendimento no Vietnã. O 
Sol Beach House Phu Quoc está localiza-
do na ilha Phu Quoc, a maior do país.

O novo empreendimento tem um 
total de 284 quartos divididos em três 
edifícios, incluindo 12 Xtra Beach House 

Suítes. Além disso, o hotel também conta 
com três restaurantes, dois bares, acade-
mia, piscina e spa. O Sol Beach House 
Phu Quoc é o terceiro hotel no país 
depois do Meliá Hanoi e o Meliá Danang.

Segundo a rede, a Sol Hotels & 
Resorts é uma marca em crescimento 
nos novos destinos de férias pelo mundo 
e seus hotéis e resorts pretendem aten-
der diretamente a geração millennial.

Equador 
recebe novo Illa Boutique Hotel

A partir de maio de 2017, o centro histórico 
da capital equatoriana Quito receberá o novo 
Illa Boutique Hotel, no distrito artístico e cultural 
de San Marcos. O hotel-boutique estará situado 
em uma casa colonial renovada no estilo das 
mansões de Quito do início de século XX.

O Hotel Illa oferecerá um espaço 
exclusivo com dez quartos espalha-
dos por três andares, incluindo seis 
quartos standard e quatro suítes. 
Como diferencial, o hotel disponibili-
zará carros privados como serviço de 
transporte personalizado. O Illa Hotel 
também conta com um quarto deluxe 
no primeiro andar, totalmente adap-
tado para pessoas com deficiência.

O café da manhã será personalizado 
de acordo com a dieta de cada hóspede. 
Além disso, o Illa Boutique Hotel con-
tará com um restaurante gourmet, “El 
Chambro”, que oferecerá uma varieda-
de de iguarias locais e internacionais.

O hotel-boutique também terá um 
bar no terraço e os hóspedes contarão 
com Wellness Spa, jacuzzi e sauna.

Perspectiva da 
fachada do 
Universal’s 
Aventura Hotel

Perspectiva da 
fachada do Sol 
Beach House Phu 
Quoc 

Empreendimento possui seis quartos 
standard e quatro suítes
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IHG abre novo empreendimento 
em Santo Domingo, 
na República Dominicana

A IHG - InterContinental Hotels 
Group anunciou a abertura do hotel 
InterContinental Real Santo Domingo, 
na República Dominicana. O empreendi-
mento possui 21 andares, com 227 apar-
tamentos, dois bares e três restaurantes.

Gerardo Murray, Regional Vice-
President of Brands & Marketing, 
Mexico, Latin America and Caribbean 
da IHG, está confiante quanto ao su-
cesso do empreendimento. “Estamos 
muito animados com a abertura do 
InterContinental Santo Domingo 
e com a parceria entre IHG e Real 
Hotels & Resorts. Temos a certeza de 
que este hotel será muito desfrutado 
pelos clientes, pois o distrito finan-
ceiro em Santo Domingo está perto 
de vários locais históricos e atrações 
culturais da região proporcionando 
uma localização ideal, tanto para via-
jantes de negócios e lazer”, declarou.

O hotel teve um investimento de 
US$70 milhões e seus quartos contam 
com 16 suítes júnior e uma suíte pre-
sidencial de 700m². Sua infraestrutura 
também compreende um spa, duas 
saunas, dois banhos a vapor, pisci-
na infinita e área fitness 24 horas.

Com relação aos eventos, o empre-
endimento oferece aproximadamente 
2.750m² de espaços para reuniões ao 
longo de oito salas e uma capaci-
dade máxima de 750 convidados. 

Vista aérea do InterContinental 
Real Santo Domingo

Restaurante do hotel 
The CliffBay, em Portugal, 
ganha 2ª estrela Michelin 

Pertencente ao Grupo PortoBay 
Hotels & Resorts, o restaurante II Galo 
d´Oro, do hotel The Cliff Bay, situado 
na Ilha da Madeira em Portugal, ga-
nhou sua segunda estrela Michelin, na 
festa de gala do Guia Michelin Portugal 
e Espanha 2017, em Girona, na Espanha.

Sob o comando do chef Benoît 
Sinthon, o restaurante foi o primeiro a 
receber tal distinção na Ilha da Madeira 
em 2009. “A segunda estrela significa 
que o Guia Michelin reconhece que o 
Il Gallo d´Oro apresenta uma cozinha 
autoral e original que garante a quem 
nos visita uma grande experiência de 
paladar ibérico e mediterrâneo”, co-
menta o chef. Para o Guia Michelin, um 
restaurante com 2 estrelas representa 
uma cozinha excepcional e de cunho 
autoral, para a qual vale a pena a visita.  

Benoît Sinthon, Chefe Executivo do 
Il Gallo d’Oro utiliza-se de legumes, 
frutas, ervas e flores aromáticas pro-
venientes da Região, que fazem com 
que os produtos frescos tenham um 
papel fundamental na sua cozinha, 
combinados com ingredientes de alta 
qualidade oriundos de várias outras 
regiões da Península Ibérica. A ex-
periência é enriquecida pela carta de 
vinhos. Com cerca de 300 referências, 
é também reconhecida com diversos 
prêmios, entre os quais, “Award of 
Excellence” (2011, 2012, 2013 e 2015) e o 
“Best of Award of Excellence”, em 2016, 
da revista americana Wine Spectator. 

Vista aérea do The 
CliffBay, em Portugal
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Mabu Interludium Iguassu 
Convention comemora dois 
anos com ação sustentável

No dia 11 de novembro, a Rede Mabu 
Hotéis & Resorts comemorou dois anos 
da unidade Mabu Interludium Iguassu 
Convention, em Foz do Iguaçu (PR). Na 
oportunidade, o hotel lançou uma ação 
para o plantio de 2 mil mudas de árvores 
nativas no entorno da unidade. A ação 
acontecerá durante o período de um 
ano, até o próximo aniversário do Mabu 
Interludium, envolvendo hóspedes e fun-
cionários com o intuito de ampliar o es-
paço verde ao redor do empreendimento.

Dejair Boeira, Gerente Geral do 
hotel, explica que a ideia é que a ação 
também seja realizada de forma cola-
borativa com os hóspedes. “É positivo 
que possamos envolver em nossas ações 
nossos clientes e funcionários e, atingir 
de forma geral, a comunidade, incenti-
vando a consciência ambiental”, avaliou.

O empreendimento oferece 100 
apartamentos em uma área total de 
24.200 m². Sua infraestrutura compreen-
de espaço fitness, spa, brinquedoteca e 
piscinas (adulto e infantil). Ele também 
conta com um centro de convenções 
formado por duas salas moduláveis 
com capacidade para até 700 pessoas.

Renaissance São Paulo 
participa de campanha em parceria 
com Fundação Cafu

Durante a semana de 7 a 11 de no-
vembro, o Renaissance São Paulo Hotel 
participou da campanha GCAW - Global 
Customer Appreciation Week, ação 
global da rede Marriott International 
que visa agradecer os clientes da rede.

Neste ano, o tema da campanha 
foi “Make Greater Connections”, tam-
bém participaram as marcas Starwood, 
recém-adquiridas pela Marriott. A 
programação incluiu a 6ª Edição da 
Corrida e Caminhada GCAW, em 
parceria com a Fundação Cafu, onde 
as crianças do instituto e clientes da 
Marriott interagiram e participaram 
em conjunto da ação. Ao todo foram 

Fachada do Mabu 
Interludium 
Iguassu Convention, 
no Paraná

Ação arrecadou 694kg de 
alimentos para a instituição
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694 km percorridos, revertidos em 
694 kg de alimento à fundação.

Para Gil Zanchi, Gerente Geral do 
Renaissance São Paulo Hotel e Country 
Manager Marriott Brasil, a corrida foi 
uma excelente oportunidade de estar em 
contato e agradecer os parceiros de 2016, 
e ainda contribuir com o projeto social. 
“O evento é uma forma de manifestar-
mos essa gratidão aos nossos clientes, 
aliando também ações de bem-estar e 
desenvolvimento sustentável. Também 
ficamos muito felizes com a quantidade 
de alimentos arrecadados à Fundação 
Cafu. As crianças abrilhantaram ain-
da mais o nosso evento”, declarou.

Meliá Hotels International 
Brasil adere à campanha Novembro 
Azul e realiza ações nos hotéis no Brasil 

A rede hoteleira Meliá Hotels 
International Brasil anunciou seu apoio 
à campanha ‘Novembro Azul’, que 
busca a conscientização com relação 
a prevenção do câncer de próstata. 

Os hotéis da rede tiveram suas fa-
chadas iluminadas e lobbies com deco-
ração azulada durante o mês. Outras 
ações internas também foram realiza-
das com o foco na conscientização das 
pessoas do sexo masculino quanto à 
prevenção da doença, como palestras 
e o uso de pin em formato de laço azul 
nos uniformes dos colaboradores.

Rede Iberostar participa do 
projeto ‘Horta nas Escolas’

A rede Iberostar Hotels & 
Resorts, em parceria com o Instituto 
Imbassaí, participou do proje-
to ‘Horta nas Escolas’ no litoral 
da Bahia. A iniciativa, idealizada 
pelo Instituto desde 2011, visa o 
aproveitamento de espaços físicos 
não utilizados dentro das escolas 
para a criação de hortas voltadas 
ao fortalecimento da agricultura 
como atividade cultural, ao es-
tímulo de boas práticas alimen-
tares e à educação ambiental. 

Atualmente, 12 escolas da zona 
turística da Costa dos Coqueiros 
participam do projeto através dos 
Clubes da Horta, grupos formados 
por alunos e professores. Dentre 
as ideias apresentadas, está a 1ª 
Feira Orgânica, que aconteceu no 
dia 12 de novembro, na Praça da 
Alegria, Praia do Forte. Durante 
o evento, toda a produção obtida 
será comercializada e o lucro rever-
tido para os clubes participantes. 
A feira também contou com apre-
sentações culturais e premiações.

Em média, 200 alunos e professo-
res estão envolvidos no evento. Para 
representar a rede Iberostar, esta-
vam presentes David Malagelada, 
Diretor de Operações no Brasil, 
e Margareth Oliveira, Gerente 
Executiva de Recursos Humanos.

Santa Clara Eco Resort (SP) 
investe em Sustentabilidade 

Com a exigência cada vez maior 
da população em relação ao cuida-
do com o meio ambiente, o Santa 
clara Eco Resort, localizado no 

Campanha busca a conscientização 
no combate ao câncer de próstata

Iniciativa em par-
ceria com Instituto 

Imbassaí visa o 
aproveitamento de 

espaços físicos não 
utilizados dentro 

das escolas
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Uma das seis 
piscinas do Santa 
Clara Resort (SP) 
que são tratadas 
com ozônio e abas-
tecidas por água 
mineral

Bairro Prata em Dourado (SP), 
também se preocupa e investe 
em sustentabilidade em todos as 
âmbitos do empreendimento.

Segundo uma pesquisa realizada 
no final de 2015 pela EBC - Empresa 
Brasileira de Comunicação, 85% 
da população entende que o pro-
gresso não está em consumir mais 
energia, mas em consumir melhor 
(a média mundial é de 78%), en-
quanto 75% das pessoas acredi-
tam que um consumo exagerado 
pode impor riscos ao planeta e à 
sociedade, também superando a 
média mundial, que é de 70%.

A utilização da água no Santa 
Clara evita ao máximo todo tipo de 
desperdício. “Toda água de reuso 
é aplicada para irrigar o pomar, 
sendo que essa água provém de 
nascente, e toda a área da nascente 
é de preservação, assim aumen-
tamos a área entorno com plan-
tio de arvores nativas”, declarou 
Taiza Krueder, Diretora do local.

O empreendimento também 
mantém o plantio e cultivação de  
hortaliças orgânicas como frutas, 
verduras e temperos sem o uso de 
agrotóxicos e a contaminação da 
água e do solo, que abastecem a 

cozinha do Santa Clara. Todo do-
mingo, é montado uma espécie de 
feira orgânica para os clientes, onde 
são vendidos produtos como: alface 
lisa e crespa, couve manteiga, agrião 
seco, berinjela, mandioca, rabanete, 
cebolinha, salsinha, sálvia, capim-
limão e outros. A área dispõe de 
seis piscinas, todas tratadas com 
ozônio, além de serem abastecidas 
por fonte de água mineral, locali-
zada dentro do próprio resort.

Fazendo uso de energias limpas, 
evitando lançamento de poluentes 
na atmosfera, todo aquecimen-
to de água, dentro do Santa Clara 
Eco Resort, é feito via placas sola-
res, abastecendo assim tanto os 93 
apartamentos, quanto as piscinas. 
“Temos uma atividade bem enri-
quecedora para as crianças, leva-
mos os pequenos para fazerem a 
ordenha das vacas, e esse leite é 
utilizado para servir nossos pró-
prios clientes”, ressaltou Taiza.

Por fim, ela destaca que o empre-
endimento é um dos apoiadores do 
Grupo Ecociente e que os caminhos 
das trilhas são guiados com infor-
mações sobre a natureza do local, e 
o mesmo acontece na atividade de 
plantio com as crianças na horta. 
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Mabu Hotéis & Resorts 
lança primeira edição do seu 
Relatório de Sustentabilidade

No dia 8 de dezembro, a rede Mabu 
Hotéis & Resorts lançou a primeira edi-
ção de seu Relatório de Sustentabilidade. 
O documento relata as ações desenvolvi-
das e os resultados alcançados em 2015 
com a implantação da Política de Gestão 
de Sustentabilidade no Mabu Thermas 
Grand Resort, em Foz do Iguaçu (PR).

Com foco no controle de recursos 
hídricos, recursos naturais (energia, gás 
e água), resíduos sólidos, segurança e em 
ações voltadas à responsabilidade social 
e ambiental, o resort alcançou resultados 
interessantes desde que iniciou a gestão 
sustentável de todas as suas ativida-
des. O relatório aponta, por exemplo, 
a redução de até 30% no consumo de 
energia por meio de algumas ações como 
a manutenção periódica dos equipamen-
tos; a utilização de aquecimento solar; 
lâmpadas LED em 100% dos espaços 
do hotel; e a gestão do funcionamen-
to dos chillers (resfriadores de água), 
da bomba do chafariz e dos poços que 
trabalham em horários pré-estabelecidos 
e de acordo com a ocupação do resort.

Levantamento 
lista ações susten-

táveis realizadas 
pela rede, como 

a implantação de 
100% de lâmpa-

das de LED e a 
redução de até 

30% no consumo 
de energia

Outro dado apontado no relatório é o 
tratamento de 100% das águas residuais 
do resort por meio da sua própria ETE 
- Estação de Tratamento de Efluentes 
do tipo RALF - Reator Anaeróbio de 
lodo Fluidizado. De acordo com a rede, 
ele remove mais de 90% da carga or-
gânica presente na água. O relatório 
também explica como se dá o uso e a 
gestão de qualidade das águas e apon-
ta outras informações como a redução 
do desperdício de alimentos, as ações 
de segurança e de responsabilidade 
social e ambiental realizadas com cola-
boradores, hóspedes e comunidade.

Wellington Estruquel, Diretor-
executivo da rede, comemora o lan-
çamento do relatório e afirma que o 
grupo pretende investir ainda mais na 
sustentabilidade. “Essa primeira edi-
ção do Relatório de Sustentabilidade é 
motivo de orgulho, por constatarmos 
de forma muito positiva a evolução da 
gestão responsável de nossas ativida-
des, por meio da Política de Gestão da 
Sustentabilidade, em vigor desde 2012, e 
também por enxergamos por meio dela 
diversas outras possibilidades para avan-
çar cada vez mais nesse setor”, revelou. 
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HSMAI Brasil promove 
3ª Annual Strategy Conference 
em São Paulo

O hotel Hilton São Paulo Morumbi 
sediou, no último dia 10 de novembro, 
a 3º HSMAI Brasil Strategy Conference, 
evento anual que reúne diversos es-
pecialistas mundiais de Vendas e 
Marketing para o turismo e hotelaria. O 
encontro é promovido pela Hospitality 
Sales and Marketing Association 
International, entidade global voltada 
para estratégia e capacitação profissio-
nal na área de hotelaria e turismo. 

Robert Gilbert, Presidente e CEO 
da HSMAI, elogiou a edição brasileira 
da Conferência, que trouxe um vasto 
conteúdo técnico em vendas e também 
sobre liderança e motivação. A associa-
ção está produzindo conferências como 
esta em todo o mundo. “É necessário ter 
capacitação contínua visando mudanças, 
transformações que seu negócio precisa 
para prosperar. Vamos continuar promo-
vendo eventos assim porque sempre terá 
algo mudando. Não podemos antecipar 
o conteúdo da Strategy Conference do 
ano que vem, mas sabemos que será 
diferente deste ano. Portanto, as pes-
soas têm o compromisso de continuar 
a investir em sua educação para serem 
melhores profissionais”, destacou Gilbert.

O primeiro painel foi ministra-
do por Alex Fiz, VP de Vendas para 
Caribe e América Latina da Marriott e 
Paulo Salvador, Diretor de Distribuição 

da Intercity Hotéis, que abordou o 
tema “Consolidações: Novos tem-
pos, Novos Modelos” sob a media-
ção de Ana Luiza Masagão, que faz 
parte do board da HSMAI Brasil.

Phelipe Farah, Diretor na HRS 
Latam apresentou alguns dados e ten-
dências para o mercado corporativo 
no próximo ano em painel. Segundo a 
pesquisa, que abrangeu 14 mil hotéis, 
os empreendimentos deste mercado 
registraram forte queda e esperam 
para 2017 uma recuperação de longo 
prazo, já que perderam demanda para 
bandeiras econômicas neste ano.

Ministrada por Dan Kowalewski, 
Sócio da Oliver Wyman e ex CRO 
da Whyndham Hotels, a palestra 
“Revolução Digital das Viagens – A 
Hotelaria clama por ação” falou sobre 
tendências das experiências dos clientes 
em suas viagens, onde a tecnologia e 
conectividade são palavras de ordem. 
Segundo ele, empresas que tem estilo 
próprio e colaborativo como o Airbnb, 
são os negócios que mais têm crescido 
atualmente, o que as deixa à frente de 
modelos convencionais de serviços.

A segunda parte da série de pa-
lestras foi mais leve e levantou temas 
como Gentileza no Trabalho,  mi-
nistrada por David Baker, funda-
dor da Revista Wired e professor 
na The School of Life; O Futuro da 
Liderança, por Robert Wong; o im-
pacto das redes sociais nos negó-

Robert Gilbert, 
Presidente e CEO 

da HSMAI

Raiza Santos
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cios, comandada pelo professor na 
Universidade norte-americana de 
Harvard, Erik Qualman, dentre outros.

Planos da HSMAI
Bob Gilbert afirmou que a HSMAI 

pretende manter o crescimento dos 
eventos e capacitações sobre vendas, 
marketing e Revenue Management no 
Brasil, através de palestras, mesas re-
dondas e conferências. “Nós também 
pretendemos investir no crescimento 
do nosso Programa de Certificação. Nós 
temos programas em Marketing Digital 
e Revenue Management que ajudarão os 
hoteleiros a se tornarem experts nestas 
áreas, que são importantes hoje para os 
hotéis serem capazes de captar receitas e 
gerenciar a rentabilidade daquela receita. 
Então, as certificações irão ajudá-los a 
fazer isso”, pontuou o CEO da associação.

Phocuswright Conference 
2016 recebe COO da Decolar.com 
em Los Angeles (EUA)

Entre os dias 14 a 17 de novem-
bro, foi realizada a edição 2016 da 
Phocuswright Conference em Los 
Angeles, no estado americano da 
Califórnia, que recebeu diversos nomes 
da indústria turística. No período, o 
evento recebeu Martin Rastellino, COO 
(sigla para Diretor de Operações, em 
inglês) e co-fundador da Decolar.com, 
que foi entrevistado por Carolina Sass 
de Haro, Sócia da Mapie e Analista da 
Phocuswright para a América Latina.

Presente em 21 países, a empresa é a 
maior OTA da região com faturamento 
anual de 3.6 bilhões de dólares, sendo 
que destes 50% provém da venda de 
passagens aéreas. Martin também contou 
que 50% do tráfego da Decolar acontece 
via celular. O aplicativo teve 24 milhões 
de downloads desde seu lançamento.

Em 2015, a Expedia investiu 270 
milhões de dólares na companhia e 
adquiriu pouco menos de 20% da em-
presa. Martin comentou que esta é uma 
parceira de longo prazo e acredita que 
ambas as partes estão satisfeitas, brincan-
do que não deve ser da mesma maneira 

com a Priceline em relação ao seu inves-
timento com o Hotel Urbano. Quando 
perguntando sobre o IPO da compa-
nhia, disse que a empresa está pronta e 
deve ir ao mercado no próximo ano.

2º Fórum de Hospeda-
gem e Alimentação discute 
sobre Airbnb e desafi os da hotelaria

O 2º Fórum de Hospedagem e 
Alimentação debateu um tema delica-
do no mundo da hotelaria. O evento 
que aconteceu no dia 9 de novembro, 
no Centro de Eventos Plaza São Rafael 
(RS), discutiu sobre os novos modelos 
de negócios no setor da hospedagem, 
como o Airbnb, as mudanças de com-
portamento do consumidor e as alterna-
tivas atuais de contratação de viagens.

O fórum reuniu nomes como 
Samuel Molina, Head de Produtos 
da Decolar.com; Flavia Matos, Public 
Policy Airbnb; Alexandre Sampaio, 
Presidente da Federação Brasileira 
de Hospedagem e Carlos Henrique 
Schmidt, Diretor Superintendente da 
Rede Plaza de Hotéis e Presidente 
Sindicato de Hotéis de Porto Alegre.

Outros representantes da gastronomia 
e hotelaria também debateram os impac-
tos das políticas públicas para o desenvol-
vimento do Turismo, como empreender 
nos dias de hoje, fazendo da gastronomia 
um produto turístico, os desafios da glo-
balização e a importância de um Centro 
de Convenções para a capital gaúcha.

Carolina Sass de 
Haro, Sócia da 

Mapie e Analista da 
Phocuswright para 

América Latina 
entrevista Martin 
Rastelino, Diretor 

da Decolar.com

Alexandre Sampaio, 
Presidente da Fed-
eração Brasileira de 
Hospedagem, foi 
um dos painelistas 
a se apresentar 
durante o evento
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FOHB realiza encontro com foco 
em Conectividade

O FOHB - Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil – realizou, no dia 23 
de novembro, seu encontro anual com 
profissionais do setor. A reunião foi reali-
zada no Novotel São Paulo Center Norte 
e teve como tema central a “Facilidades e 
Tendências na Era da Conectividade”. O 
evento teve como objetivo apresentar as no-
vidades de conectividade no setor hoteleiro. 

Especialistas no assunto destacaram os 
hábitos de compra dos clientes na nova era 
digital, como fazer a gestão do tempo e de 
dados para gerarem mais negócios, além 
das plataformas que conectam empresas, 
agências e hotéis, oferecendo facilidade, 
praticidade e modernidade aos clientes.

O público alvo foi formado por profis-
sionais das áreas de marketing, vendas, 
distribuição, revenue management e ope-
rações dos 635 hotéis das 27 redes associa-
das ao FOHB. As palestras apresentadas 
trataram de temas como“Hospitalidade 
na Era Digital”, “Gestão do Tempo” e 
“Transformando Dados em Negócios”. O 
encontro contou  ainda com o painel “O 
Papel de Cada Player na Conectividade”, 
seguido por um Bate-Papo sobre “Canais 
de Vendas e seus Custos” e finalizou 
com um Stand up Corporativo.

César Nunes, Vice-Presidente de 
Marketing & Distribuição do FOHB, 
explicou que a conectividade é uma nova 
tendência e afirma que é fundamental 
acompanhá-la de perto. “Hóspedes e 
clientes estão cada vez mais conectados 
a ferramentas e aplicativos. Precisamos 
acompanhar esta tendência, e esta é uma 
excelente oportunidade de aprendizado 
e de relacionamento com profissionais 
especialistas do mercado”, declarou.

César Nunes, 
Vice-Presidente de 

Marketing & Dis-
tribuição do FOHB: 

“Precisamos 
acompanhar esta 
tendência, e esta 
é uma excelente 
oportunidade de 

aprendizado”

AccorHotels realizou 6º Fórum 
de Compras na capital paulista

Aconteceu, no dia 1º de novembro, 
a 6ª edição do Fórum de Compras da 
AccorHotels no Novotel Center Norte, 
na zona norte de São Paulo. Neste 
encontro foram apresentadas soluções, 
resultados e projetos para os forne-
cedores homologados com os quais a 
empresa gerou, até setembro deste ano, 
mais de R$ 400 milhões em negócios.

Estiveram presentes no evento a 
diretoria estratégica da AccorHotels 
América do Sul, além dos demais dire-
tores e gerentes operacionais, colabora-
dores dos hotéis e parceiros. “Reuni-los 
em um evento como este é fundamen-
tal para que conheçam o volume de 
negócios gerados durante 2016 e as 
oportunidades existentes para os pró-
ximos anos, levando em consideração 
que a AccorHotels pretende ter 500 
hotéis em operação até 2020”, pontuou 
Gabriella Spinola, Head of Procurement 
AccorHotels para América do Sul.

Houve também a exposição de 
empresas através de stands e palestras 
de fornecedores homologados apoia-
dores do evento, cujos objetivos foram 
trazer conhecimento e ampliar a siner-
gia com os colaboradores dos hotéis 
AccorHotels. Categorias que foram 
destacadas são lavanderia, hortifruti, 
enxoval, serviços de informática, TV a 
cabo, além da Cozinha Show e sala WEB.

De acordo com Gabriella, o incre-
mento de controle de consumo de água, 
tema que se tornou motivo de atenção 
durante o período de crise hídrica, é um 
exemplo de que a aproximação com os 
fornecedores é essencial para encontrar 
soluções e novidades em um cenário 
econômico adverso. “Por meio destes 
relacionamentos, conseguimos reava-
liar muitas questões como alterações de 
processos e produtos por meio da cria-
tividade e inovação, trazendo reduções 
significativas de consolidação e volume. 
O departamento de compras é considera-
do muito estratégico, pois, as operações 
do hotéis conseguem ser mais compe-
titivas no mercado como consequência 
das reduções que conseguimos fazer, 
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Público lotou a 
sala de palestras 
aos fornecedores 
no 6º Fórum de 
Formação em 
Compras da 
AccorHotels

claro que sempre mantendo a qualidade, 
o padrão, e a responsabilidade de uma 
compra sustentável”, reforçou Gabriella.

Para esta edição, cerca de 500 pes-
soas participaram do encontro, em 
que os temas de destaque incluíram 
valorização de colaboradores e tendên-
cias de Alimentos & Bebidas (A&B), 
a performance na gestão digital e re-
dução de custos em energia, um dos 
principais gastos na gestão hoteleira.

Além da exposição de produtos 
(alimentos e bebidas, enxovais, decora-
ção, saúde, tecnologia da informação, 
entre outros) e palestras ao longo de 
toda a tarde, o Fórum visou estimular 
a sinergia entre as áreas, com a propos-
ta de gerar oportunidades de negócios 
entre hotéis e fornecedores homologados 
pela companhia. E, com isso, manter a 
transparência e a confiança nas relações 
com os hotéis, com os fornecedores e 
um com o outro, já que eles tiveram a 
oportunidade de conversarem e troca-
rem experiências durante o Fórum.

Gabriella Spinola pontuou ainda que 
este evento destaca os valores e conceitos 
das parcerias, que devem estar alinha-
das ao pensamento da AccorHotels. 
“Nossa intenção é crescer com os par-
ceiros, mas não necessariamente em 
tamanho. Queremos crescer em asser-
tividade, em excelência no atendimen-
to ao cliente, e que cada fornecedor 
busque sempre coisas novas, assim 

como o cliente. Estamos constantemen-
te abertos a mudanças e este é o foco 
desta 6ª edição: inovação”, declarou.

A HP da AccorHotels destacou tam-
bém os treinamentos que os fornecedores 
passaram durante o dia, criando sinergia 
e resiliência. “Não se trata apenas de 
negociar preços, mas de otimizar pro-
cessos gerando cada vez menos riscos. 
Queremos um negócio que se sustente 
e mostre como a Accor possui maturi-
dade ao desempenhá-lo”, concluiu.

Gabriella Spinola 
– “Queremos um 

negócio que se 
sustente e mostre 
como a Accor pos-
sui maturidade ao 

desempenhá-lo”
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Investimentos
O grupo concluiu no mês de no-

vembro a aquisição da empresa John 
Paul, que fornece serviço de concierge 
para todos os seus clientes através de 
um atendimento telefônico exclusivo. 
Também foi anunciado o lançamento 
da Fast Booking, onde a rede passa a 
aceitar nas plataformas de distribui-
ção (www.accorhotels.com e Le Club 
AccorHotels) a presença de hotéis ‘par-
tner’, empreendimentos independentes 
de todo o País que desfrutarão de mui-
tas vantagens, mas apenas se selecio-
nados sob critérios pré estabelecidos.

O grupo também tem dado, nos 
últimos três anos, maior atenção ao 
design, transformando seus hotéis em 
verdadeiras galerias de arte e design. 
“Até o final do ano, teremos 10 ho-
téis da nova marca JO&JOE, que é 
um conceito totalmente moderno e 
diferente, que também aposta neste 
impulso do design e identidade vi-
sual. Esta é uma das nossas tendên-
cias”, explicou Patrick Mendes, CEO 
da AccorHotels para América do Sul.

A AccorHotels está no Top 5 dos ope-
radores hoteleiros no mundo e até 2020, a 

Patrick Mendes 
– “Precisamos de 
inovação, criativi-
dade e audácia dos 
nossos parceiros”

América do Sul deve representar 12% 
dos hotéis da rede a nível mundial. 
O portfólio do grupo já conta com 17 
marcas, de categoria budget até luxo. 
“Nossa pretensão é de aumentar nossa 
gama de marcas. Inauguramos o pri-
meiro hotel Mama Shelter da América 
do Sul no Rio de Janeiro, que tem um 
conceito diferente. Trata-se de um res-
taurante, bar e local de entretenimento 
com quartos, um local despojado e 
totalmente novo”, explicou o CEO.

De seus parceiros, Patrick afirmou 
que precisa de inovação, criatividade 
e audácia. “O cliente já não quer mais 
o clássico; quer ser surpreendido, e so-
zinho não temos capacidade de criar. 
Isso, só conseguimos com parceiros, 
com novas ideias, em tecnologia, em 
softwares, e queremos que apostem 
na Accor para testar novas coisas. Ter 
expertise na inovação. Outra coisa é 
a qualidade dos serviços, que começa 
no atendimento mas também impacta 
nos produtos. Por último, precisamos 
ter otimização de custos (performance) 
e flexibilização nos prazos. Estamos 
comprometidos em negociar para que 
todos sejamos beneficiados”, concluiu.
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14º Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira 
aconteceu com sucesso

O Senac de Governador Valadares 
foi palco no dia 25 de novembro do 14º 
Encontro da Hotelaria e Gastronomia 
Mineira. O evento promovido pela 
FBHA — Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação e cobertura 
em tempo real da Revista Hotéis, reuniu 
cerca de 150 profissionais do setor. 
Considerado o mais importante evento 
da hotelaria e gastronomia mineira, o 
evento vem contribuindo para o desen-
volvimento do setor e tornou palco de 
debates de assuntos de interesse dos 
empresários e profissionais. O objetivo 
é aprimorar o relacionamento do setor 
hoteleiro com as empresas fornecedo-
ras. Além de facilitar a realização de 
novos negócios, o evento visa contri-
buir para atualização e capacitação 
profissional e a analisar o cenário 
atual e as tendências do mercado.

Renomados profissionais da hote-
laria e gastronomia estiveram apre-
sentando palestras com temas muito 
interessantes. Quem abriu a grade de 
programação foi Acácio Pinto, Diretor 
Operacional da Vert Hotéis, com 
uma palestra sobre as mudanças 
operacionais e comerciais ocorridas 
na hotelaria nos últimos 20 anos.

Em seguida, Brenno Medeiros, 
Gerente de Contas do Ouro Minas 
Palace Hotel de Belo Horizonte abordou 
a padronização operacional e posicio-
namento mercadológico de um hotel 
independente. O Consultor Marco 
Tulio Quina palestrou sobre a ges-
tão estratégica de custos na hotelaria. 
Maria José Dantas, Presidente da ABG 
– Associação Brasileira das Governantas 
e Profissionais da Hotelaria ensinou 
de forma bem didática as várias cama-
reiras e profissionais de governança 
técnicas de como envelopar a cama 
de um hotel e a fazerem esculturas 
de toalhas que se transformavam em 
vários bichos, como cachorro, urso, 
pato, entre outros. Em seguida, Lidia 
Trindade, Diretora regional de Minas 
Gerais do Les Chefs d´Or, enfatizou os 

Acácio Pinto, Dire-
tor operacional da 

Vert Hotéis deu 
dicas preciosas 

em sua palestra 
sobre as mudan-

ças que estão 
ocorrendo na hote-

laria nacional e 
como se preparar 
para enfrentar os 

desafi os

desafios da profissão de concierge. 
Paralelo as palestras, houve a 

apresentação de alguns tradicionais 
fornecedores com produtos e serviços. 
A consultora Patrícia Moreira destacou 
em sua palestra a postura, etiqueta e 
consultoria de imagem profissional. E 
quem encerrou com chave de ouro este 
evento foi o Chef Edson Puiati. Ele é 
Coordenador do curso de gastronomia 
do Centro Universitário Uma e um 
dos mais talentosos chefs de Minas e 
preparou uma paella com ingredien-
tes típicos da culinária mineira com 
a ajuda do chef Flávio Trombino.

Maria José Dantas passou muitas técnicas as camareiras e 
governantas que participaram de sua palestra
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ABIH é homenageada em sessão 
solene na Câmara dos Deputados 

A solenidade foi bastante 
prestigiada e reforçou ainda mais 
a representatividade da principal 
entidade do setor no Brasil

No último dia 18 de novembro, 
a ABIH — Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis recebeu uma home-
nagem na Câmara dos Deputados em 
Brasília, em comemoração dos 80 anos 
de atividades. A homenagem proposta 
pelo Deputado Federal Herculano Passos 
(PSB/SP) aconteceu no plenário Ulysses 
Guimarães e reuniu representantes de 
entidades e autoridades públicas, como 
os deputados federais, Carlos Marum 
(PMDB /MS), Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE) e Magda Monfatto 
(PR/GO). O Ministro de Estado do 
Turismo, Marx Beltrão e o Presidente da 
EMBRATUR, Vinícius Lummertz tam-
bém participaram desta sessão solene.  

Além do Ministro Marx Beltrão, foram 
homenageados o Presidente da Comissão 
de Turismo da Câmara dos Deputados, 
Herculano Passos, o Presidente do 
Sistema CNC, Antônio Oliveira Santos 

O plenário Ulysses 
Guimarães do Con-
gresso Nacional 
foi o palco desta 
homenagem que a 
ABIH recebeu

(que foi representante por Alexandre 
Sampaio, Presidente do Conselho de 
turismo da CNC), o Diretor da Castelli 
Escola Superior de Hotelaria, Geraldo 
Castelli, o Jornalista de Turismo, José 
Guilherme Schwan e o Ex-presidente da 
ABIH Nacional, Eraldo Alves da Cruz.

Além desses, também foram homena-
geadas várias pessoas de grande impor-
tância para o segmento da hotelaria como: 
Raimunda Helena Rodrigues de Araujo 
– Profissional que representou todos os 
trabalhadores da Hotelaria no Brasil, Jair 
Corrêa, Mariah de Meirelles Fonseca, 
Maurício Pinheiro de Medeiros, Paulo 
César Boechat Lemos e Tadeu Pinto.

Entre os discursos, destaque para o de 
Dilson Jatahy Fonseca Jr, Presidente da 
ABIH Nacional, que entre alguns pontos 
enfatizou: “Somos essenciais ao turismo 
e desenvolvemos totalmente a atividade 
e esta casa do povo percebe e valoriza. 
Nosso setor tem uma importância vital 
na economia, mas mesmo assim, somos 
penalizados com uma carga altíssima de 
tributos, assim como taxações absurdas 
como o ECAD. Isto necessita ser revis-
to, pois nosso setor contribui de forma 
rápida para a retomada da economia 
brasileira. Já tivemos alguns importan-
tes avanços nos últimos anos, como o 
fim de vistos para norte-americanos, 
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canadenses, japoneses e australianos, 
mas temos muito a alcançar ainda para 
sermos competitivos”, justificou Dilson. 

O Ministro Beltrão em seu discurso 
criticou a alta carga tributária do setor 
do turismo e se posicionou a favor da 
redução, mas enfatizou que isto não vai 
diminuir a arrecadação dos tributos por 
parte do Governo Federal. Entre outros 
pontos destacados pelo Ministro Beltrão 
em sua gestão, está a luta pela flexibi-
lização da mão de obra que deverá ser 
debatida na reforma da Lei Geral do 
Turismo. “Estamos empenhados também 
na diminuição da burocracia de licen-
ças ambientais para se construir novos 
hotéis. O Brasil precisa avançar e para isto 
estamos criando as áreas de interesse do 
turismo. Avançar também na concessão 
dos parques públicos, pois temos parques 
muito pouco visitados, apesar do grande 
potencial que possuímos. Temos exem-
plos de concessões de parques que deram 
certo, como em Foz do Iguaçu e Fernando 
de Noronha. O Presidente Temer me 
deu a missão de fazer do turismo um 
vetor de desenvolvimento para o Brasil e 
estamos empenhados nisto. Nossa meta 
é reduzir a burocracia, diminuir a tri-
butação e aumentar a competitividade. 
Para isto é de essencial importância a 
parceria com a iniciativa privada”, con-
cluindo os discursos o Ministro Beltrão. 

Logo após a solenidade, houve um 
coquetel aos convidados servido no Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados. No sá-

Alguns dos 
hoteleiros que par-

ticiparam do city 
tour por Brasília 

em frente ao Pa-
lácio da Alvorada, 
residência ofi cial 
do Presidente da 

República

Aconteceu

bado, dia 19 de novembro, houve um city 
tour pelos principais pontos turísticos de 
Brasília e vários hoteleiros participaram.

RCI promoveu 4ª edição do Top 
Seller Event na Costa do Sauípe

O evento reuniu 470 profi ssionais liga-
dos a área de tempo compartilhado 
com renomados palestrantes

O complexo da Costa do Sauípe, em 
Mata de São João, na Bahia, sediou entre 
os dias 9 e 10 de novembro a 4ª edição 
do Top Seller Event. Este evento cria-
do pela RCI — Resort Condominium 
International é considerado um dos mais 
importantes eventos direcionados aos 
profissionais de propriedade comparti-
lhada no Brasil. Contou com uma ampla 
agenda de palestras para os profissionais 
do setor e reuniu 470 profissionais entre 
diretores de Projeto, gerentes de Vendas, 
closers, linners, gerentes e supervisores 
de Marketing, OPC’s e demais profissio-
nais das salas de vendas e pós vendas.

Ricardo Montaudon, Presidente e 
Diretor Executivo da RCI América Latina, 
abriu a programação com um painel de 
discussões com os grandes players do 
setor de propriedade compartilhada, 
seguido de Juan Ignacio Rodriguez, Vice-
presidente Sênior de Desenvolvimento 
de Negócios para a América Latina, 
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também palestrou contando os de-
safios que é o cargo que ocupa. 

Outros profissionais também parti-
ciparam do evento, como: José Antonio 
Villavicencio Acosta, Gerente Sênior de 
Comunicação Corporativa e Relações 
Públicas da RCI América Latina; a con-
sultora internacional, Shari Levitin, CEO 
da Shari Levitin Group, empresa inter-
nacional especializada em treinamento 

Da esquerda a 
direita da foto, 

Ignacio Rodriguez, 
Vice- presidente 

Sênior de Desen-
volvimento de 

Negócios para a 
América Latina, 
Maria Carolina 

Pineiro, Diretora 
geral da RCI no 
Brasil e Ricardo 

Montaudon, Presi-
dente e diretor-

executivo da RCI 
América Latina, no 

embalo do batuque 
do Grupo Oludum

Diretores e colabo-
radores da RCI que 
promoveram o 
evento

e consultoria e Graziella Veiga, Diretora 
comercial da Pandora Brasil. A consultora 
e escritora Vânia Ferrari, fez uma aborda-
gem diferenciada e divertida sobre gestão 
de mudança, liderança, automotivação, 
administração do tempo, melhoria contí-
nua e inovação E quem encerrou a grade 
de programação foi o campeão olím-
pico e comentarista esportivo Gilberto 
Amauri Godoy Filho, o Giba do Vôlei.



Aconteceu

93



Opinião

94

Como é de conhecimento comum, 
a carga tributária no Brasil é uma 
das maiores do mundo, de modo 

que tal fato não se altera para a tributação dos 
hotéis, resorts, pousadas e demais empreen-
dimentos hoteleiros. Há, na hotelaria, uma 
polêmica sobre a incidência ou não do ICMS 
— Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
sobre os alimentos e bebidas fornecidas du-
rante a hospedagem, gerando, consequen-
temente, muitas dúvidas aos empresários.

Essa polêmica gira em torno da especi-
ficidade da sistemática da atividade hote-
leira, haja vista que nem todo consumo de 
alimentos e bebidas pelos hóspedes devam 
ser tributados pelo ICMS. Portanto, neces-
sário a verificação em cada caso concreto 
sobre a incidência ou não do imposto.

Em situações em que o fornecedor de 
alimentos e bebidas do hotel está sujeito ao 
regime de substituição tributária, o hote-
leiro terá que pagar o valor do ICMS dire-

tamente ao fornecedor e este, por sua vez, 
fará o repasse ao Estado competente.

Ocorre que, em situações em que a merca-
doria adquirida é oferecida ao hóspede pelo 
preço da diária, não há incidência do ICMS em 
razão de não haver circulação onerosa desse 
alimento ou bebida, mas sim apenas o seu 
consumo. Este, por sua vez, já está integrado 
no valor da diária do hotel. Ou seja, quando 
os alimentos e bebidas já estiverem embuti-
dos no valor da hospedagem, não há o que 
se falar em ICMS sobre tais mercadorias.

Trata-se da aplicação do item 9.01 da Lista 
de serviços anexa à Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, que diz: 9.01 – 
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 
apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite 
service, hotelaria marítima, motéis, pensões 
e congêneres; ocupação por temporada com 
fornecimento de serviço (o valor da alimen-
tação e gorjeta, quando incluído no preço da 
diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Esse dispositivo faz com que alimentos 
e bebidas incluídas no valor da diária sejam 
tributados pelo ISS — Imposto Sobre Serviços 
e não pelo ICMS, haja vista que essas merca-
dorias integram o serviço prestado pelo hotel.

Até aqui, poucas novidades. A polêmica 

maior surge em casos em que o hotel com-
pra alimentos e bebidas de fornecedores 
sujeitos ao regime de substituição tributária 
(pagando o ICMS), mas destina a mercado-
ria para integrar os serviços de hospedagem 
(como em casos de “meia-pensão”, “pensão 
completa” e all inclusive), de maneira que 
ele sofrerá uma tributação por substituição 
tributária (ICMS-ST) de uma futura opera-
ção tributável pelo ISS e não pelo ICMS.

Caso essa situação ocorra, como se es-
quivar dessa tributação indevida? Há dois 
caminhos a se tomar, o primeiro diz respeito 
à formulação de um processo administrati-
vo de consulta à Secretaria da Fazenda para 
que ela se manifeste sobre a não incidência 
do ICMS-ST em alimentos e bebidas que 
integrarão o preço da diária. Já há algumas 
resoluções de consulta que reconheceram esse 

direito do empreendimento hoteleiro, mas tal 
procedimento deve ser realizado de maneira 
individual, ou seja, uma resolução de consulta 
não beneficia a todos de maneira automática.

O segundo caminho diz respeito à proposi-
tura de uma ação judicial para discutir essa inci-
dência, com o depósito em juízo do valor contro-
vertido, bem como com o pedido de restituição 
do pago indevidamente nos último cinco anos.

O mecanismo da situação é simples: se 
aquela mercadoria integra o valor da diária, 
não haverá incidência do ICMS (nem por 
responsabilidade do hotel e nem por subs-
tituição tributária). Porém, se a cobrança é 
feita de forma separada, haverá sim a inci-
dência do ICMS, pelo fato de ficar configu-
rada a circulação onerosa de mercadorias.

Isso cria a possibilidade do hoteleiro de 
realizar um planejamento tributário na dis-
ponibilização de alimentos e bebidas aos 
hóspedes, haja vista que poderá se optar 
pela incidência do ISS (inclusão de alimentos 
e bebidas no valor da diária) ou do ICMS 
(venda separada de alimentos e bebidas).

Com isso, também haverá a possibilidade 
do empreendimento hoteleiro apurar e reque-
rer a restituição do ICMS recolhido a maior 
nessas situações nos últimos cinco anos, o que 
poderá gerar maior disponibilidade em caixa.

Hoteleiros não devem pagar ICMS sobre alimen-
tos e bebidas que integrarão o preço da diária

Murillo Akio Arakaki*

*Murillo Akio Arakaki é 
sócio do escritório Arakaki 
Advogados, atua no 
ramo de direito hoteleiro 
e direito tributário, é 
advogado militante em 
São Paulo. Bacharel em 
Direito pela Universidade 
São Judas Tadeu em São 
Paulo, pós-graduado em 
Direito Tributário pela 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 

É membro efetivo da 
Comissão de Direito 
Tributário na OAB/SP. 
Foi membro colabo-
rador da Comissão 
de Contencioso 
Administrativo Tributário 
na OAB/SP. Foi pro-
fessor tutor da área 
Tributária do Complexo 
Educacional Damásio de 
Jesus em São Paulo. – 
Contato - E-mail: murillo@
arakakiadvogados.com.
br - Site: http://www.
arakakiadvogados.com.br
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Para quem é da velha guarda hoteleira, quando 
hóspede reclama soa como música aos ouvi-
dos, afinal de contas somos de uma época em 

que era difícil saber a satisfação real de nossos hóspedes. 
Antes da internet haviam estudos em que um hóspede 
insatisfeito falaria de sua insatisfação para 15 outros hós-
pedes em potencial, já aquele que elogiavam nossos ser-
viços o fariam para apenas outros dois, hoje podemos 
multiplicar estes 15 por 15.000 ou até mesmo 15.000.000.

Hóspedes que reclamam são valiosos, pois apontam 
onde estão nossos erros e falhas e em geral são necessi-
dades fáceis de serem atendidas, contudo, e até mesmo 
pelo excesso de informações, poucos são os gerentes 
que se atêm a estas reclamações que se encontram  
nos diversos meios de comunicação disponíveis.

Quando o mercado está em alta, a preocupação com 
as reclamações é reduzida ainda mais, afinal de contas 
a grande maioria dos gerentes conseguem apresentar 
resultados satisfatórios, já quando o mercado fica em 
baixa e os resultados não aparecem, estes mesmos 
gerentes parecem que “correm atrás do próprio rabo” 
buscando desculpas como o excesso de custos e o pró-
prio mercado em crise; então surge a dúvida: porque 

raios determinados hotéis nunca deixam de apresentar 
resultados satisfatórios? Depois de uma introdução 
como esta fica até fácil dar a resposta, não é mesmo?

Sim senhores, a resposta é fácil, os hotéis que 
continuam a apresentar resultados satisfatórios a seus 
investidores, em geral são os mesmos que ouvem seus 
hóspedes e clientes e conseguem manter a qualidade 
esperada buscando sempre atender suas expectativas. 
Estudos demonstram que clientes não se importam em 
pagar mais caro pelo mesmo produto ou serviço desde 
que eles tenham garantida as expectativas geradas com 
relação a qualidade que esperam, logo, reduzir preços 
porque o mercado assim está exigindo pode até ser uma 
ferramenta necessária (por um tempo), contudo a redu-
ção de preços contínua pode chegar a um ponto em que 
não seja mais possível retomar ou garantir a lucrativi-
dade necessária para a manutenção do negócio em si.

Em macro economia, tanto a inflação como a defla-
ção descontroladas são perigosas e em geral a defla-
ção se dá quando há muito mais oferta que procura, 
obviamente que o Brasil neste momento parece que 
encontrou a luz no fim do túnel com a aniquilação qua-
se que por completa dos partidos comunistas (vejam 
as atuais eleições) e este é um bom caminho já que a 
ideia comunista sempre será de nivelação por baixo em 
tudo, e o mercado demonstra que está retomando o 
equilíbrio, afinal de contas a hotelaria é a primeira que 
sente a crise assim como é a primeira que sente o fim da 
crise o que nos torna um sério indicador econômico.

Fora as questões de mercado, há sempre o grande 

tiro de bazuca no pé que é o de deixar seu hotel 
a mercê de uma carteira de clientes reduzida, 
ora vejam, quando qualquer negócio que tenha 
mais de 50% de suas vendas nas mãos de pou-
cas empresas ou de apenas uma está fadado à 
insolvência, principalmente quando se tratam 
de clientes ligados a governos e é justamente 
isto que está trazendo à morte alguns hotéis.

Excetuando aqueles casos onde a região ficou 
desprovida de hóspedes porque dependiam de 
uma ou duas empresas (que são poucas regiões) 
momentos de crise acabam trazendo à tona o me-
lhor de cada um dos hotéis e quando os serviços e 
processos são melhorados nestes momentos deve-
riam ser mantidos, contudo, em terras tupiniquins 
não o são já que a nossa conduta profissional não 
consegue manter padrões e devo lembrar aqui que, 
comparativamente, não houve crise maior para a 
hotelaria nacional, principalmente nas grandes ca-
pitais, do que a ocorrida no período de 1998 à 2003 

pois durante cinco anos vimos um mercado cair 
tão vertiginosamente, com fechamento de aeropor-
tos, grande quantidade de cancelamentos de re-
servas, pânico geral com ápice na crise do onze de 
setembro o que acarretou no fechamento de várias 
unidades de negócios, liquidação de marcas e uma 
mudança estrutural grande na maneira de opera-
ção e gestão nacional, mas, como brasileiros tem 
memória curta, nem mais se lembram do avanço 
que tivemos na época com relação a gestão hotelei-
ra. Hoje, com uma crise que não chega aos pés da-
quela do início do século para a hotelaria, gestores 
e administradores voltam a colocar a culpa na crise 
atual e se esqueceram da máxima hoteleira que é 
“todas as atenções são voltadas para os hóspedes”.

Hoje, também, com as informações que temos 
disponíveis é muito mais fácil poder atender as 
necessidades dos hóspedes pois eles falam mais, 
reclamam mais, elogiam mais e nos dão detalhes 
de onde estamos errando e a pergunta é por 
quê gerentes e administradores não atendem a 
estas exigências? Basicamente é porque estes que 
deveriam estar analisando todas as questões de 
seus meios de hospedagem estão preocupados 
apenas com uma coisa: a redução de custos, 
esquecendo-se completamente de seus hóspedes.

Então, se seu hotel não está apresentando 
os resultados como deveria e seu gerente ou 
administrador está colocando a culpa na cri-

O seu hóspede reclama

Mario Cezar Nogales*
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se, aí vão algumas dicas que poderão apontar 
as falhas na sua queda de comercialização:

Seu hóspede é bem recebido?
Todos os meios de hospedagem dirão que sim, 

contudo, basta se aproximar de qualquer entrada 
de hotel que a resposta será um sonoro não! Na 
grande maioria dos meios de hospedagem não 
há um serviço receptivo de qualidade, o hospede 
geralmente chega com seu carro ou de táxi na en-
trada do hotel e não é recepcionado por ninguém, 
há casos que há manobristas, mas estes por serem 
terceirizados estão preocupados em apenas e tão 
somente a estacionar o carro e se o seu hóspe-
de chega de táxi então... sequer olham para ele. 
Hóspedes bem atendidos, são aqueles que são bem 
recepcionados desde o momento em que chegam 
à propriedade e não quando chegam à recepção.

Sua UH é confortável?
Decoração e manutenção é um caso sério e gran-

de parte coloca este ponto como custo, não como 
investimento, afinal de contas se trata do principal 
produto de venda de seu meio de hospedagem e 
a grande maioria acha que apenas que se manter 
uma UH limpa é suficiente, o que é drástico é que 
a limpeza é realizada apenas por cima, “onde o 
circo passa”, adicione a isto a falta de protetores 
de colchões e travesseiros que se transforma em 
um show de horrores, e o que diremos então 
daquele cobertor que está dobrado e guardado 
no guarda-roupas? Se você só de ler estas linhas já 
achou que está sujo, eu, no entanto, tenho certeza.

A falta de técnica na limpeza, arrumação e 
decoração das UH’s em geral é gritante e infe-
lizmente os colaboradores responsáveis por esta 
questão são mal remunerados, mal treinados e 
com baixíssimo conhecimento técnico quando 
na verdade deveriam estar no topo da relação 
de investimentos, treinamentos e custos.

A decoração das UH’s deve ser renovada bie-
nalmente e isto não quer dizer troca de equipamen-
tos, contudo, quando a tecnologia assim o exigem, 
faça. Atentem para o seguinte detalhe: colchões de-
vem ser substituídos a cada cinco anos e travessei-
ros a cada ano e isto se deve muito mais ao acúmu-
lo de ácaros e sujeiras do que funcionalidade em si.

As reclamações dos hóspedes são atendidas?
Basta analisar as diferentes redes sociais e ler de 

fato o que seus hóspedes estão falando de seu ho-
tel, pasmem mas encontro as mesmas reclamações 
na grande maioria dos hotéis, assim como são as 
mesmas reclamações do mesmo hotel em diferen-
tes épocas, o que impressiona é que boa parte delas 
nunca tem interação com o a gerencia do hotel (ou 
mesmo algum que faça o papel de relações públi-
cas) e quando as tem as respostas são ríspidas e 
sem sentido. Devemos lembrar que todas as recla-

mações e elogios divulgados pelos hospedes merecem 
uma resposta e os problemas devem ser solucionados.

Seu Café da Manhã é de qualidade?
No começo de minha carreira tive um hós-

pede muito interessante, em sua primeira hos-
pedagem ele me fez a seguinte pergunta:

- Seu café da manhã é completo?
- Sim é completo senhor. (Respondi)
- Tem tapioca? (Perguntou)
Passei uma vergonha porque na época eu se-

quer sabia o que era isto, disse que não sabia se era 
servido a tapioca e que iria verificar, liguei para o 
restaurante e perguntei ao chef de cozinha, ele me 
informou que não havia tapioca no café da manhã, 
mas se o hóspede assim o quisesse ele prepararia, 
obviamente que pedi ao chef que assim o fizesse, 
retornei ao hóspede e informei que seria feito.

A ilustração com este caso que me ocorreu no 
começo de minha carreira serve para demonstrar 
que qualidade é o de levar aquilo que o hóspede 
necessita ao seu encontro, para aquele hóspe-
de pouco importava se tínhamos presunto cru 
ou ovos feitos no momento da solicitação.

Buffets de café da manhã são excelentes, melhora a 
disponibilidade de produtos, contudo não é o “graal” 
dos serviços, o buffet serve para aqueles produtos 
gerais e que podem ficar à disposição, o correto serviço 
de café da manhã é o de prepara-lo no momento e 
com os produtos que o hóspede deseja, não há nada 
pior que ovos mexidos esverdeados no réchaud.

No café da manhã, também é muito impor-
tante a presença do garçom para atender o hóspe-
de, ele está lá para isto; a reposição dos produtos 
do buffet deve ser realizada pela cozinha.

Você realiza de fato gestão de receitas 
(revenue management)?

Revenue Management não é apenas realizar tarifas 
flutuantes (ou variação tarifária), o fundamento deste 
estilo de gestão é o de levar o produto certo para o clien-
te certo no preço certo e isto quer dizer gestão de produ-
tos, custos, serviços e preços; se fosse fácil bastaria colo-
car num software e apertar um botão, mas não é assim.

Hospedes são diferentes uns dos outros, assim 
como suas necessidades são diferentes e assim 
como a previsão de gastos que eles têm, dispo-
nibilizar diferentes UH’s para os diferentes hos-
pedes com diferentes necessidades é uma arte e 
devemos sempre avaliar o que temos disponível 
na propriedade pois sempre temos aqueles quar-
tos que ninguém quer (seja por qual motivo for), 
sempre temos aqueles serviços que são poucos 
utilizados e sempre temos aquelas brechas em 
épocas de alta procura. Gestores que se utilizam 
corretamente da gestão de receitas conseguem 
de fato rentabilizar cada oportunidade que tem e 
não somente com as hospedagens, mas sim com 
todos os serviços oferecidos em sua propriedade.

*Mario Cezar 
Nogales é consul-
tor especializado 

em hotelaria e 
autor de livros para 

trade - Contato 
através do site 

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

Tramontina lança Tampa Bascu-
lante Embutida em linha empresarial

A Tramontina lançou mais um produto 
para somar ao portfólio da sua linha em-
presarial, que equipa os toaletes de hotéis, 
shoppings, restaurantes, hospitais e demais 
estabelecimentos corporativos. Trata-se 
da nova Tampa Basculante de embutir, 
que facilita a organização da bancada do 
toalete. A tampa é prática e de fácil instala-
ção - basta o uso de silicone para fixá-la na 
bancada. Ela é fabricada em aço inox com 
acabamento polido, deixando o ambiente 
mais elegante.  O modelo Swing resulta 
em uma bancada organizada e bonita, 
além de combinar com o lavabo, lixeira, 
dispensers e outros itens do banheiro. 
Contato – www.tramontina.com.br 

Schneider Electric lança plata-
forma integrada de 
gerenciamento com foco em hotéis

A Schneider Electric passou a inves-
tir em ‘conectividade’ para melhorar o 
desempenho da rede hoteleira. Com um 
portfólio completo integrado à plataforma 
Struxure Ware, a empresa pretende facilitar 
a tomada de decisão da gerência, enquanto 
garante mais segurança aos estabeleci-
mentos e amplia o conforto do hóspede, 
melhorando sua experiência no hotel. 

A solução permite que o hóspede 
controle a TV, a variação de luminosidade 
interna, intensidade do ar-condicionado, 
abertura de persianas e até mesmo progra-
me o serviço de quarto. É possível também 
ajustar a temperatura e cor das luzes do 
ambiente, de acordo com a preferência 
do cliente no momento do check-in. Tudo 
pode ser acessado por meio de aplicati-
vos. O sistema também garante a segu-
rança do estabelecimento, com vigilância 
24 horas por câmeras, além de alarmes, 
sistemas de energia e backup, alertas para 
a área de manutenção, envio de dados em 
tempo real e relatórios de desempenho.  
Contato – www.schneider.com.br 

Lamiecco investe em pisos e 
revestimentos sustentáveis

A Lamiecco, empresa especializada 
em revestimentos ecológicos, apostou 
na sustentabilidade e criou as linhas 
Lamiecco Extra para pisos e Fixa Fácil 
para revestimentos de paredes. Todos 
eles são revestimentos autoadesivos 
produzidos a partir de matérias-primas 
de origem reciclada. Dentre os principais 
diferenciais dos pisos da linha Lamiecco 
Extra estão: resistência a impactos, a 
prova d’agua, flexibilidade, não amare-
lamento, barreira contra mofos, cupins, 
umidade, gordura e não é propícia à 
proliferação de fungos e bactérias.

Já a linha de revestimentos Fixa Fácil 
substitui a tradicional pintura, e pode 
ser usado em paredes, móveis, portas 
prontas, batentes, divisórias, placas, ele-
vadores e até em paredes de banheiros. 
Elas são impermeáveis e, assim como a 
linha Extra, não propaga mofo, fungos 
e não amarela. Existem mais de 22 cores 
disponíveis e os revestimentos são 100% 
fabricados a partir de garrafas PET. 
Contato – www.lamiecco.com.br 

Lef lança cerâmica inspirada em Aruba
A segunda maior Ilha das Antilhas 

Holandesas, um paraíso onde a arqui-
tetura local é um mosaico de formas é 
a inspiração do modelo Aruba, o novo 
revestimento da Rox fabricado pela Lef 
Cerâmica. O produto se destaca pela 
textura rústica que permite diferentes 
paginações criadas na placa da cerâmi-
ca. Medindo 57x57cm, o modelo é ideal 
para ser aplicado em áreas externas, 
tais como: varandas, áreas gourmet e 
garagens. O rejunte em evidência dá a 
sensação de continuidade, o que propicia 
uma atmosfera sofisticada e original. 
Contato – www.lef.com.br 
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