




Qualidade na
informação

Diretor do Hotel Transamérica São Paulo
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“A Revista Hotéis tornou-se um importante meio 
de informação do setor hoteleiro e sempre 
contribui com o dia a dia dos profissionais. 

Os Hotéis Transamérica acompanham a trajetória deste 
veículo desde seu início, sendo muito gratificante ler as 
reportagens de qualidade e ter informações atualizadas”.
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O ano de 2017 iniciou com 
algumas incertezas na área 
política e econômica no Brasil, 

mas uma coisa é líquida e certa: informa-
ção de altíssimo conceito e credibilidade 
do segmento hoteleiro, você só encontra 
aqui. Com isto, disponibilizamos uma 
poderosa ferramenta para tomada de 
decisão e negócios, pois os últimos fatos 
do setor são apresentados nesta edição.

Acessando nosso site, que é o único 
responsivo do setor, poderá folhear esta 
e várias edições da mesma maneira em 
que foram impressas. Se preferir comodi-
dade, pode baixar nosso novo aplicativo 
no sistema Apple e ou Android e ler as 
edições em tablets e smartphones, além 
de muitas outras informações úteis.

Abra a edição, comece a ler e vai com-
provar por que somos a referência do se-
tor hoteleiro no Brasil. Boa leitura a todos.

Conceito, credibili-
dade e comodidade

               Diretor editorial
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Entrevista

A nova direção da AccorHotels

I nvestindo em modernidade, criativi-
dade e serviço, a AccorHotels investe 
para alcançar metas cada vez maio-

res. Desde julho de 2015, a rede está 
sob a direção de Patrick Mendes, CEO 
da AccorHotels para a América do Sul, 
que já coleciona grandes resultados. 
Com o objetivo de colocar em opera-
ção 500 hotéis no continente até 2020, 
a rede fez diversas mudanças internas 
para dar prosseguimento ao grande tra-
balho de Roland de Bonadona: criou no-
vas áreas de atuação, deu mais voz de 
liderança às mulheres e escutou desde 
investidores até colaboradores e clientes 
para tomada de decisões.
Na ‘era Mendes’, a rede colocou em 
prática planos inovadores como a par-
ceria com a Fastbooking, onde permite 
a distr ibuição de hotéis independentes 
através de seu portal; a aquisição de 
grandes marcas de luxo mundiais e 
a implantação das famosas marcas 
MGallery e Mama Shelter no Brasil. 
Junto aos fornecedores homologados, 
a rede gerou, até setembro de 2016, 
mais de R$ 400 milhões em negócios, 
e com planos de expansão acelerados, 
só deve ver este número crescer.
A fase da interatividade e conectivida-
de chegou e a rede não quer ficar para 
trás. O próprio lobby de muitos hotéis 
já sugere a troca de experiências entre 
hóspedes e a rede está cada vez mais 
apostando na economia colaborativa. 
Confira nesta entrevista exclusiva os pla-
nos da rede francesa para os próximos 
anos e entenda os detalhes das parce-
rias e investimentos feitos sob o coman-
do de Patrick Mendes:

Revista Hotéis - Qual foi o legado que encon-
trou ao assumir em 2015 o cargo de CEO da 
AccorHotels para a América do Sul? Quais 
medidas foram adotadas com sua marca?

Patrick Mendes - Assumi a posição de CEO da 
AccorHotels América do Sul em julho de 2015 
com a meta de alcançar o marco de 500 hotéis em 
operação até 2020. Uma das minhas primeiras 
decisões foi reconhecer e identificar as lideranças 
do Grupo para trazer um novo modelo de gestão e 
cultura para dentro da operação e definir os eixos 
estratégicos. Para isso, fiz algumas mudanças no 
comitê de direção, promovendo uma participação 
maior de mulheres nos cargos de liderança, criando 
novas áreas, como Relações com Investidores 
e, principalmente, escutando todos os públicos 
importantes, desde investidores, acionistas e 
franqueados até colaboradores e clientes para 
encontrar as melhores práticas para o negócio. 
Nunca tomo uma decisão com apenas um con-
selho, gosto de escutar todos os níveis de cargos 
e principalmente em confiar na competência das 
minhas equipes, em debater ideias. Encontramos 
assim uma forma de atuar com mais transparência, 
criatividade e com um olhar voltado para o futuro. 

  
Revista Hotéis - Quais os resultados já alcançados 

até agora no Brasil? A conversão de hotéis com 
a bandeira ibis Styles é uma das prioridades?

Patrick Mendes - Entre as ações já colocadas em 
prática estão produtos inovadores para o setor 
como o quarto compartilhado na rede ibis budget, 
soluções digitais como check-in online, abertura de 
porta pelo celular, Press-reader (um aplicativo que 
viabiliza acesso e leitura para mais de 3.300 jornais 
e revistas de 100 países, em 60 idiomas, facilitando 
a vida de viajantes de toda a parte do mundo). 
Com relação a aberturas, tenho que destacar a 
chegada de duas marcas icônicas ao país, MGallery 
e Mama Shelter, ambas no bairro de Santa Tereza, 
no Rio de Janeiro. Sem contar no anúncio do 
FastBooking, JO&JOE, John Paul, entre outros. 
Iniciar a operação de um hotel desenvolvido do 
zero pode levar de quatro a cinco anos, desde a 
assinatura do contrato até a inauguração. Enquanto 
a conversão pode ser feita em até quatro meses. Por 
esse motivo, a conversão de bandeira permanece 
como um modelo de negócio estratégico para a 
companhia e marcas como ibis Styles e Mercure se 
adaptam facilmente no processo de rebranding.
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Revista Hotéis - No 6º Fórum de Formação 

em Compras, realizado em novembro do 
ano passado, você destacou que o con-
texto econômico no Brasil era desafiador. 
Mudou alguma coisa sua percepção des-
te cenário na entrada deste novo ano? 

Patrick Mendes  - A atual situação econômica pro-
porcionou ao Grupo definir as metas de inves-
timentos e, com isso, foi favorecido o desenvol-
vimento de alguns processos internos a mudar 
a gestão em diversas áreas da companhia. Para 
este ano queremos reforçar a assinatura Feel 
Welcome da AccorHotels em produtos e serviços 
nos hotéis que proporcionem cada vez mais uma 
experiência inesquecível aos nossos hóspedes.

 
Revista Hotéis - Este contexto econômi-

co altera os planos de crescimento da 
AccorHotels? Como ficam estas projeções? 

Patrick Mendes  - Nosso projeto permanece o mes-
mo. Alcançar 500 hotéis até 2020 na América 
do Sul. Enquanto o Brasil está em crise eco-
nômica, os países hispânicos estão crescendo, 
como é o caso da Colômbia, Peru e Chile. 

 
Revista Hotéis - Outro destaque que apresen-

tou no Fórum de Formação em Compras foi a 
necessidade de otimizar os custos e a flexibi-
lização nas negociações por parte dos forne-
cedores. Qual é a importância deste compro-
metimento e o que ele pode proporcionar?

Patrick Mendes - O cenário econômico cada vez 
mais desafiador estimula as empresas a buscarem 
dinâmicas e soluções para garantir redução de 
custos, sem perder a qualidade do que é oferecido 
dentro de suas operações. O Fórum de Compras é 
um evento muito importante para o Grupo, pois, 
é o momento em que são apresentadas algumas 
soluções, resultados e projetos para os fornecedores 
homologados com os quais a empresa gerou, até 
setembro de 2016, mais de R$ 400 milhões em ne-
gócios. Por meio destes relacionamentos consegui-
mos reavaliar muitas questões, como alterações de 

processos e produtos com criatividade e inovação, 
trazendo reduções significativas de consolidação e 
volume. E, com isso, as operações dos hotéis con-
seguem ser mais competitivas no mercado como 
consequência das reduções que conseguimos fazer, 
claro que sempre mantendo a qualidade, o padrão, 
e a responsabilidade de uma compra sustentável.

 
Revista Hotéis - Como é o desafio de produ-

zir hotéis em escala industrial com produ-
tos que ofereçam experiências únicas?

Patrick Mendes - É uma questão que envolve o 
engajamento dos colaboradores da sede e dos 
hotéis tanto com relação ao projeto quanto um 
com o outro. Visito muitos hotéis ao longo do ano 
e sempre reúno os colaboradores para conversar. 
Eles costumam compartilhar muitas histórias de 
clientes, o que é um exemplo de quanto o time 
está envolvido com o propósito da AccorHotels de 
reforçar o significado da hospitalidade em atitudes 

notáveis para os nossos 
hóspedes. A AccorHotels 
também conta com a 
plataforma Voice of the 
Guest (VOG), que centra-
liza todas as opiniões dos 

clientes nas redes sociais e exibe de forma clara 
e intuitiva, dividida numa análise em categorias 
(quarto, comida, serviço, Wi-Fi, etc.) em mais de 
19 idiomas. Os hóspedes postam a cada 15 se-
gundos opiniões sobre hotéis da AccorHotels, e o 
VOG fornece acesso para ferramentas de gestão 
de reputação online da TrustYou, permitindo 
que os hotéis analisem os comentários dos clien-
tes; respondam nas mídias sociais e nos sites de 
opinião de clientes; interajam com os clientes por 
meio de pesquisas de satisfação; compartilhem 
os comentários dos clientes com as equipes. 

 
Revista Hotéis - A AccorHotels adquiriu recente-

mente três bandeiras internacionais de luxo, a 
Swissôtel, Raffles e Fairmont. Existe planos de 
trazer alguma destas bandeiras para o Brasil 
ou alguma outra do portfólio? Como analisa 
as oportunidades apresentadas pelo merca-
do para a inclusão de novas bandeiras? 

Patrick Mendes  - Há muitas oportunidades na 
América do Sul para a entrada de novas marcas. 
Os turistas internacionais estão percebendo uma 
grande vantagem em conhecer o Brasil, assim 

“Encontramos uma forma 
de atuar com mais transparência”
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como os turistas nacionais, que estão viajando mais 
pelo País. Esse movimento favorece a AccorHotels 
porque temos um portfólio de marcas fortes no 
mercado, que vai do luxo ao supereconômico. 
Mas independentemente da categoria de ho-
tel, conseguimos oferecer conforto, qualidade e 
segurança, itens indispensáveis para os viajantes. 

 
Revista Hotéis - Outra importante aquisição re-

cente da AccorHotels foi a Fastbooking. Esta 
foi uma resposta para o crescimento da OTAs 
(agências de viagens online)? Como é a atu-
ação desta empresa junto a AccorHotels?

Patrick Mendes  - Na 
verdade, a aquisição do 
FastBooking atende a 
nossa meta de tornar o 
aplicativo accorhotels.
com um dos cinco itens instalados em qualquer smar-
tphone ou tablet. Com accorhotels.com aberto aos 
hotéis independentes, pretendemos ampliar nossa 
oferta aos clientes, aproveitando os hotéis indepen-
dentes para incrementar em pelo menos 10 mil novos 
hotéis. As unidades do Marketplace aparecerão como 
“hotéis selecionados” e poderão 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 indepen-
dentes em 30 cidades brasileiras no primeiro ano do 
projeto. Nós aplicamos o conceito inventado pela 
Amazon há alguns anos, o que basicamente prova 
que, ao aumentar a oferta, atraímos um público maior 
para o nosso site e, consequentemente, mais vendas 
pela plataforma para nossos próprios hotéis, bem 
como para hotéis independentes. Este novo canal é 
muito diferente dos canais tradicionais da OTA: além 
do fato de que apenas um número limitado de hotéis 
serão selecionados no mercado, os dados dos clientes 
serão compartilhados com os hoteleiros, a apresenta-
ção dos hotéis será baseada em uma taxa de comissão 
fixa e os hoteleiros terão a possibilidade de aderir 
ao programa de fidelidade LeClub AccorHotels 
para permitir que os usuários finais ganhem pon-
tos quando fizerem a reserva na propriedade.

 
Revista Hotéis - O que é levado em conside-

ração na hora de selecionar estes hotéis 
para a plataforma do Fastbooking? Estes 
hotéis continuam mantendo o contro-
le comercial, a identidade e a gestão?

Patrick Mendes  - A seleção do grupo de hotéis 
independentes que serão comercializados 
na plataforma accorhotels.com segue crité-
rios bem definidos para garantir uma forte 
oferta complementar e uma alta qualidade 
aos usuários finais. A localização geográ-
fica é o primeiro critério, uma vez que a 
empresa espera ampliar sua capilaridade 
em destinos onde ainda não está presen-
te ou possui pouca representatividade. O 
segundo critério é a categoria do hotel, 
com objetivo mais voltado ao segmento 
Midscale e Upscale. Finalmente, os hotéis 

devem seguir um critério de qualidade 
definido pelo score do TripAdvisor, basi-
camente 4 para hotéis Midscale; 4.5 para 
upscale e 3.5 para econômicos para pode-
rem ser selecionados para o MarketPlace. 
A AccorHotels é a primeira e única cadeia 
hoteleira internacional a propor este con-
ceito de mercado a hotéis independentes.

 
Revista Hotéis - Na sua opinião, quais as 

diferenças consideráveis entre a hotela-
ria tradicional e às hospedagens nascida 
da economia compartilhada? Não existe 
um conflito nestas duas atividades?

Patrick Mendes  - Serviço. Essa é a experti-
se da AccorHotels e que estamos cada vez 
mais aprimorando e adaptando de acordo 
com as exigências dos clientes. Hoje, os 
hóspedes querem muito mais que um quar-
to para dormir, eles querem experiências e 
os nossos hotéis oferecem desde uma gas-
tronomia autêntica até eventos de arte no 
lobby com música, pessoas locais, artistas 
locais. O hotel é um ambiente vivo e, den-
tro dele, os nossos hóspedes podem viver 
momentos incríveis. O lobby de muitos 
hotéis já é ampliado para que os hóspedes 
possam compartilhar de diversos ambien-
tes ao mesmo tempo, visto que possuem o 
bar, o restaurante, uma área mais reserva-
da, ideal para trocas, interações, relaciona-
mento com o espaço e com as pessoas.  

“Há muitas oportunidades na América 
do Sul para entrada de novas marcas”
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Prodigy Beach 
Resort Marupiara 
conclui modernização e ampliação
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Implantação

O hotel ganhou um novo prédio e passou de 128 
para 208 unidades habitacionais, ampliando 

a capacidade de recepção de turistas

O empreendimento está 
localizado na praia de 

Marupiara, em Porto 
Galinhas
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A GJP Hotels & Resorts aca-
ba de concluir uma ampla 
modernização e ampliação do 

grande Marupiara Hotel de sua proprie-
dade. A antiga edificação praticamente 
não existe mais, tanto em infraestrutura 
como no próprio nome. Agora de bandei-
ra Prodigy, marca quatro estrelas da GJP 
Hotels & Resorts, o novíssimo Prodigy 
Beach Resort Marupiara, localizado na 
praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca 
(PE), passou por uma grande reformula-
ção e abre a temporada de verão 2017 re-
pleto de novidades.  A principal delas é o 

número de apartamentos. O hotel ganhou 
um novo prédio e passou de 128 para 
208 unidades habitacionais, ampliando 
a capacidade de recepção de turistas, 
além da reforma completa dos quartos já 
existentes, que receberam novos móveis 
e decoração padronizada, como nos 
hotéis Prodigy da rede em todo o Brasil.

Os novos apartamentos contam com 
uma moderna infraestrutura que inclui: 
cofre e fechadura eletrônica,  acesso wi-fi 
gratuito, telefone, TV de led de última ge-
ração com uma variada opção de canais a 
cabo, cortinas da marca VAG Confecções, 

A recepção ganhou 
decoração especial com 
toque de artesanato 
regional na parede ao 
fundo

ImplantaçãoImplantaçãoImplantação
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enxoval de cama e banho da Döhler, 
amenities de alto padrão de qualidade 
da marca Harus e colchão da Simmons 
Hospitality. Eles oferecem conforto firme 
e confiável, com molejo LFK 2.2, camada 
de conforto com espumas de alta per-
formance e tecido de capa maquinetado, 
com tratamento anti chamas e anti ácaros. 
Isto assegura uma boa noite de sono dos 
hóspedes ou mesmo um simples repouso.

Ampla reforma
Toda a área de piscinas também foi 

reformulada, sendo que a antiga ganhou 
novo layout e a nova, de borda infinita, 

foi construída bem perto da praia e de 
frente para o mar. O mobiliário utiliza-
do, incluindo espreguiçadeiras, mesas 
e cadeiras são da marca Aluminas. O 
lazer ganhou uma nova academia de 
ginástica com equipamentos fornecidos 
pela Movement. As caixas de som na 
academia são comandadas por blue-
tooth e wi-fi, ou seja, o próprio hós-
pede pode conectar a música de sua 
preferência e amplificar nas caixas. 

O empreendimento também teve uma 
ampla renovação em sua área de lazer, 
como no kids club, para continuar sendo 
ainda mais competitivo no mercado. O 
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pool bar conta com serviço exclusivo de 
praia e a infraestrutura compreende sola-
rim, redário, spa de praia, salão de beleza 
e loja própria de souvenir. O hotel passou 
por uma profunda reforma e as áreas de 
restaurantes e eventos foram totalmente 
revigoradas. O objetivo foi criar um am-
biente descontraído, mas com muita classe. 

 Os apartamentos são 
bem amplos e 

contam com uma 
moderna infraestrutura 

para maximizar o 
conforto dos hóspedes

A Schipper foi a empresa escolhida 
para fornecer os materiais que se en-
caixassem neste perfil. Os talheres são 
da marca alemã WMF e as taças e pra-
tos temperados da fabricante Italiana 
Bormioli Rocco. O buffet foi cuidado-
samente montado com os melhores 
utensílios nacionais e importados o que 
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se repete na área de produção (Cozinha 
e Confeitaria) com panelas de inox e 
vários itens da francesa Matfer, líder 
absoluta deste tipo de utensílios opera-
cionais.  Na área de gastronomia conta 
com dois restaurantes, sendo o principal 
- Porto Gali - especializado em cozinha 
internacional com toque regional, e o 

bar da piscina, com drinks refrescantes 
e porções para todos os tipos de gostos. 
As varandas externas do hotel também 
foram presenteadas com novos obje-
tos decorativos e iluminação especial 
para abrigar as atividades de entrete-
nimento noturno, como bingo, shows 
de humor, mágica e música ao vivo.
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O novo hotel já está 100% finali-
zado e durante este verão oferece-
rá uma programação específica de 
lazer, incluindo atividades na piscina 
(Pool Party), shows variados, suges-
tões de passeios especiais, equipe 
de recreação durante o dia, entre 

O restaurante Porto 
Gali, especializado em 
cozinha internacional, 
sempre traz um toque 

regional aos pratos

outros destaques. Durante a baixa 
temporada, de março a junho e de 
agosto a novembro, o Prodigy Beach 
Resort Marupiara também aplicará 
tarifas de Day Use para quem qui-
ser passar algumas horas no hotel e 
usufruir de todas as novidades. 
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A academia dispõe de wi-fi  e bluetooth para que o hóspede possa conectar a música de sua preferência nas caixas amplifi cadoras

Na área de lazer, o hotel conta com uma piscina de frente para praia 
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Intercity anuncia construção de 
hotel em Florianópolis (SC)

Empreendimento será implantado na 
SC-401 com características inéditas

A Intercity iniciou a construção de um 
hotel em Florianópolis, capital de Santa 
Catarina, que vai operar em categoria 
Midscale e com previsão de abertura em 
dezembro de 2018. Ele contará com 144 
apartamentos e restaurante com dois 
andares para 250 pessoas. A edificação 
está sendo construída ao lado do Floripa 
Shopping, na SC-401, considerada a nova 
via empresarial de Florianópolis. Além 
da geração de empregos e da localiza-
ção privilegiada, a unidade terá um dos 
maiores centros de eventos hoteleiros da 
cidade e contará com um sistema pró-
prio para geração de energia elétrica. 

O centro de eventos, um dos princi-
pais atrativos do hotel, terá dois foyers e 
oito ambientes para atender até 700 pes-
soas, com layout moderno e diferenciado 
pelos espaços amplos e acesso indepen-
dente, sendo que um único ambiente 
comportará até 400 pessoas. A infraestru-
tura ainda terá, além de toda a área admi-
nistrativa, 140 vagas de estacionamento, 
área fitness e uma piscina coberta, aqueci-
da, com borda infinita e vista para o mar.

Como parte de um plano de ações 
sustentáveis, o hotel contemplará painéis 

fotovoltaicos para produção de energia 
elétrica, painéis solares para aquecimento 
da água e um sistema de captação, arma-
zenagem e aproveitamento de água da 
chuva. As áreas operacionais e sociais te-
rão iluminação natural e o prédio contará 
com iluminação econômica 100% LED.

Construtora Rio Ave 
investe em empreendimentos hoteleiros

Em 2017, a construtora pernambucana 
Rio Ave investirá cerca de R$ 300 milhões 
em quatro novos empreendimentos no 
Estado. Os projetos envolvem imóveis 
residenciais, comercial e hoteleiro. Um 
deles é o novo hotel Innside Barra, que 
leva bandeira internacional e está sendo 
erguido em Barra de Jangada, na beira-
mar de Jaboatão dos Guararapes (PE). O 
investimento chega a R$ 75 milhões e a 
previsão é que fique pronto no segundo 
semestre de 2017. Outro empreendimen-
to é o empresarial Charles Darwin, que 
está em fase final de obras na Ilha do 
Leite, no Recife. Trata-se da sexta torre 
erguida pela construtora pernambucana 
no complexo Rio Ave Corporate Center. 

Os projetos envolvem ainda dois resi-
denciais de grande metragem. Um deles é 
o Central Park, no município da Jaqueira 
(PE). O outro é o Lincoln Avenida, 

Perspectiva 
de como será 
a fachada do 

Intercity Portofi no 
Florianópolis
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em Boa Viagem (PE). Beto Ferreira da 
Costa Júnior, Diretor Comercial da Rio 
Ave, explica que a empresa pretende 
estender seu portfolio para atender o 
mercado. “Estamos diversificando nosso 
portfólio para atender às necessidades 
do mercado e também para quem quer 
morar, investir ou se hospedar. Mais 
que lançar e entregar, nosso foco tam-
bém está na comercialização e ocupação 
desses empreendimentos”, ressaltou.

No ano passado, a Rio Ave entregou 
dois empreendimentos hoteleiros. Um de-
les é o Tryp Pernambuco, uma parceria da 
Rio Ave com a Meliá Hotels International. 
O novo hotel recebeu investimento de 
aproximadamente R$ 65 milhões e já 
abriu as portas ao público no formato soft 
open. Instalado na Nova Barra, na beira-
mar de Jaboatão dos Guararapes (PE), o 
Tryp Pernambuco foi o primeiro empre-
endimento do Norte-Nordeste da Meliá.

O outro empreendimento hoteleiro 
entregue foi o Ramada Hotel e Suítes 
Recife Boa Viagem, primeiro da marca in-
ternacional Ramada no Norte/Nordeste, 
que foi inaugurado em julho de 2016, 
no bairro de Boa Viagem. O empreen-
dimento tem 192 unidades e conta com 
uma arquitetura com 24 pavimentos, oito 
apartamentos por andar, três tipos de 
planta (40m², 47m² e 71m²) e área de lazer 
na cobertura com piscina e espaço fitness.

 

Criciúma (SC) terá hotel da 
bandeira Mercure em 2020

A AccorHotels anuncia o contrato de 
um hotel Mercure na cidade de Criciúma, 
em Santa Catarina, que terá investimento 
de R$ 20 milhões captados no mercado 
de investidores. A unidade atuará no 
formato de franquia e será construído por 
Pavei Incorporações e administrado pela 
Atrio Hotéis S/A. A unidade será im-
plantada na Av. Jorge Elias de Lucca, ao 
lado do Nações Shopping Criciúma. “As 
proximidades do hotel oferecem diversas 
facilidades aos hóspedes. A unidade terá 
126 apartamentos e promoverá a geração 
de cerca de 56 empregos diretos. Essa 
inauguração incentiva o turismo a lazer 
e a negócios na cidade, movimentando 

o comércio e gerando oportunidades no 
mercado de trabalho”, destaca o Diretor 
de Desenvolvimento de Novos Negócios 
da AccorHotels, Eduardo Camargo.

A cidade é polo industrial em diversos 
setores e, para acompanhar o constante 
crescimento, a infraestrutura hoteleira 
também precisa se fortalecer para atender 
esta demanda. É o que a AccorHotels 
está fazendo: na região, a empresa 
possui 16 hotéis em operação e mais 7 
em implantação, que devem ser inaugu-
rados até 2020, quando o Grupo preten-
de ter 500 hotéis na América do Sul. 

Prodigy Beach Resort 
Maceió começou a ser construído

O Resort de 225 unidades exigirá investi-
mento total de R$104 milhões

A GJP Hotels & Resorts dá mais um 
passo no processo de expansão do grupo 
no Brasil. A rede deu início às obras de 
seu maior e mais novo resort, o Prodigy 
Beach Resort Maceió, localizado na Praia 
de Ipioca (AL), distante 20km da capital 
Maceió e a poucos metros do mar. As 
obras de terraplanagem, limpeza geral 
do terreno e topografia já começaram 
esta semana, sendo que a construção 
dos prédios está prevista para março de 
2017.  De acordo com a previsão geral 
da obra, serão 18 meses para a entrega 
definitiva do resort (inauguração em 
maio/2018). O investimento total é de 
R$104 milhões e conta com financia-
mento do BNB – Banco do Nordeste.

A cidade de 
Criciúma é polo 

industrial de 
diversos setores
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Perspectiva de 
como será a 

edifi cação do 
Prodigy Beach 
Resort Maceió

O terreno tem 30 mil m² de área, onde 
serão construídas 225 unidades habitacio-
nais nesta primeira fase, além de complexo 
de piscinas, kids club, fitness center, spa, 
quadras poliesportivas, centro de eventos 
para 1.000 pessoas, restaurantes e serviço de 
praia. De bandeira Prodigy, padrão quatro 
estrelas da rede, o hotel já obteve todas as 
licenças necessárias para o início das cons-
truções e a previsão é que, somente o resort, 
gere pelo menos 700 empregos naquela 
região, sendo 200 diretos e 500 indiretos.

O projeto também prevê uma se-
gunda fase com a construção de mais 
apartamentos, num total geral de 375 
quartos, além de novos empreendimen-
tos no mesmo terreno, mas com entradas 
independentes, como um hotel boutique 
com 20 bangalôs, um condo hotel e um 
condomínio residencial de luxo, que 
também pretende gerar mais empregos 
e renda para o município alagoano.

A GJP Hotels e Resorts reúne 20 uni-
dades em todo o Brasil e já administra um 
hotel em Maceió, o Linx Sete Coqueiros, 
que fica na Praia de Pajuçara, bem em 
frente ao mar e à feira de artesanato mais 
conhecida da região. Somente no Nordeste, 
a GJP responde pela gestão de seis hotéis. 
Além do Linx Sete Coqueiros, fazem parte 
do portfólio do Nordeste: Prodigy Beach 
Resort & Conventions Aracaju, em Aracaju 
(SE), Prodigy Hotel Recife, em Recife (PE), 
Prodigy Beach Resort Marupiara, em 
Porto de Galinhas (PE), Prodigy Beach 
Resort Natal, em Natal (RN) e Sheraton 
da Bahia Hotel, em Salvador (BA).

Rede Tauá 
terá dois novos hotéis em breve

A rede de resorts mineira Tauá 
anunciou um investimento de R$ 120 
milhões em duas fases para a constru-
ção de um complexo turístico com 400 
apartamentos em Alexânia, localizada 
no entorno do Distrito Federal. A pre-
visão é que 500 empregos diretos e 750 
indiretos sejam gerados no Estado.

A expectativa do grupo é de que a 
primeira fase seja concluída em 2019, 
com a inauguração dos primeiros 200 
apartamentos. A terraplanagem do 
terreno, nas proximidades da BR 153, 
que liga Goiânia a Brasília, terão iní-
cio em janeiro de 2017. A previsão é 
de que a estrutura completa, com 400 
apartamentos, fique pronta em 2022.

Em maio deste ano, a rede Tauá deve-
rá colocar em operação seu primeiro hotel 
de categoria econômica. Trata-se do Tauá 
Biz que já está em fase de acabamento 
na cidade paulista de Jarinu. O hotel 
exigirá um aporte de recursos de R$ 14 
milhões e oferecerá 110 apartamentos.  

Blue Tree Premium 
Ribeirão Preto
está em fase fi nal de implantação

Perspectiva de como será a edifi cação do 
Blue Tree Premium Ribeirão Preto
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O empreendimento está sendo 
construído na Av. Wladimir Meirelles 
Ferreira, no bairro Jardim Botânico 
em Ribeirão Preto (SP). O empreendi-
mento é fruto de parceria com a Enoch 
Construtora e terá 315 apartamentos e 
oito salas de eventos com capacidade 
para 630 pessoas.“O Blue Tree Premium 
Ribeirão Preto será um ícone, seja pela 
localização ímpar, pela modernidade 
e novos serviços que levaremos para 
a cidade. Ribeirão é um polo de negó-
cios e, com essa abertura, fortalecere-
mos nossa presença na região sudeste, 
somando-se às unidades de Bauru e o 
resort de águas termais em Lins”, res-
salta Chieko Aoki, presidente da rede. 

  
Vila Galé inicia a construção de 
resort em Touros (RN) 

Com investimento previsto de R$ 100 
milhões de reais, o novo hotel terá 500 
quartos e deverá gerar cerca de 1350 
empregos diretos e indiretos na região

O Grupo Vila Galé iniciou a cons-
trução de mais um resort da rede com 
inauguração prevista para julho de 
2017. A nova unidade será localizada 
na cidade de Touros, no Rio Grande do 
Norte, sob investimento previsto de R$ 
100 milhões. O empreendimento conta-
rá com 500 apartamento e deverá ser o 
maior complexo hoteleiro do estado. Terá 
quatro restaurantes, um Spa Satsanga 
de padrão internacional, quadras po-
liesportivas, três piscinas externas, além 
de um amplo Centro de Convenções 
com capacidade para 1.500 pessoas.

Jorge Rebelo de Almeida, Presidente 
da rede portuguesa Vila Galé, afirmou 
que a abertura de Touros vai ajudar a 
consolidar a posição do Vila Galé como 
a maior rede de resorts do Brasil. “O 
efeito cascata dos clientes que já conhe-
cem os nossos hotéis vai ajudar muito 
na divulgação do Vila Galé Touros. 
Além disso, quando estiver em ope-
ração, o resort vai gerar em média 350 
empregos diretos, 1000 indiretos e já 
durante as obras serão empregados 
cerca de 800 pessoas”, explica Rebelo. 

Barretos terá hotel com investi-
mento de R$ 50 milhões

A iniciativa é do Grupo Barretos 
Country e Grupo GR, empresa de 
Goiânia referência em incorpora-
ção e administração de hotéis e 
resorts no Brasil. Com investimento 
de R$ 50 milhões, o resort Barretos 
Country Hotel iniciou expansão 
com a construção de complexo 
imobiliário – Barretos Country 
Thermas Suítes, que já prevê entre-
ga de apartamentos para as férias 
de julho de 2018, e a exploração de 
água termal a partir deste verão. 

Iniciada em 2015, a expansão do 
Grupo barretense tem previsão de 
ser concluída próximo a 2022, com a 
construção de complexo imobiliário 
com o total de 216 apartamentos, nesta 
primeira etapa, de um total 712 aparta-
mentos que constam no projeto integral. 

A primeira fase do Barretos Country 
Thermas Suítes contará com uma torre 
com 72 apartamentos com opções de dois 
dormitórios, outro com estúdio e varanda 
para venda de propriedade comparti-
lhada. O conceito adotado pelo empre-
endimento visa garantir férias vitalícias 
ao turista ou visitante, uma vez que ao 
adquirir frações imobiliárias de uma a 
quatro semanas, o investidor tem ainda 
a possibilidade de trocar a estadia adqui-
rida por hospedagens em hotéis e resorts 
de mais de 5 mil destinos em 100 países, 
tudo através de parceria firmada com a 
RCI - Resort Condominium International, 
empresa de intercâmbios de férias.

Jorge Rebelo: “A 
abertura de Touros 
vai ajudar a con-
solidar a posição 
do Vila Galé como 
a maior rede de 
resorts do Brasil”

Perspectiva de como será o apartamento 
decorado do Barretos Country Thermas Suítes
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Revista Hotéis lança novo e 
moderno aplicativo mobile

Visando acompanhar a tecnologia mo-
bile para continuar sendo a grande refe-
rência no setor, a Revista Hotéis acaba de 
lançar um novo aplicativo. Ele foi desen-
volvido de forma personalizada e utiliza 
o que há de melhor em tecnologia 
para ser acessado em tablets 
e smartphones utilizando as 
plataformas Apple e Android.  
O APP Revista Hotéis é uma 
importante ferramenta de 
informação e qualificação 
para gestores, empresários e 
profissionais do setor hote-
leiro. Apresenta diariamente 
várias informações de altíssi-
mo conceito e credibilidade 
editorial para manter os 
profissionais do setor 
bem informados dos 
últimos fatos e acon-
tecimentos. Além 
disso, proporciona 
a oportunidade de 
contato direto com 
vários fornecedores 
especializados 
no segmento 
hoteleiro.

No APP, é 
possível fazer 
também a esco-
lha dos Melhores 
Fornecedores da 
Hotelaria de 2016, 
assim como folhear 
a edição de dezem-
bro da mesma maneira 
em que foi impressa. Em 
breve haverá uma área de 
treinamento aos profis-
sionais hoteleiros, assim 
como divulgação de vídeos 
no sistema de web tv.

A interatividade é uma 
das grandes diferenças 
deste APP, pois os inter-
nautas, profissionais da hote-

laria e assessorias de imprensa poderão 
enviar informações imagens, vídeos ou 
texto de forma rápida. As mídias so-
ciais também receberam uma atenção 
especial neste aplicativo para tornar a 
comunicação entre a Revista Hotéis e 
seus leitores mais fácil, rápida e atrativa.
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Investidores de unidades 
de condo-hotéis
criam entidade

Um grupo de proprietários de unida-
des de Condo-hotéis, com larga experiên-
cia no setor de turismo resolveu montar 
uma associação para ter representati-
vidade na defesa de seus interesses. 

Entre os fundadores da InnVestidor – 
Associação Brasileira de Investidores de 
Condo-Hotel, está Mukesh Chandra. Ele é 
mestre em Administração Hotelaria pela 
Universidade de Cornell e responsável, 
até os anos 80 pela classificação de hotéis, 
bares e restaurantes para a Embratur; 
José Ernesto Marino Neto, professor de 
investimentos hoteleiros da FGV, presi-
dente da consultoria de investimentos 
BSH International e membro do conselho 
consultivo do Centro de Hospitalidade, 
Turismo e Esportes da New York 
University, nos Estados Unidos; e 
Camillo Ashcar Neto, advogado espe-
cialista em Direto Tributário pela FGV-
Law com mais de 10 anos de experiência 

em direito empresarial e regulatório.
De acordo com Chandra, escolhido 

como presidente da nova entidade, há 
uma clara necessidade de defender o 
interesse difuso dos investidores e criar 
uma voz única junto às instituições e a 
órgãos do governo. “A ideia é facilitar 
e unificar o discurso e a comunicação 
de mais de uma centena de milhares 
de pessoas em todo o País”, explica. 

Segundo o empresário, 80% dos que 
decidem adquirir uma unidade hoteleira 
desconhecem o mercado e suas regras. 
“São pessoas em busca de uma alter-
nativa rentável e investimento de base 
imobiliária, que geralmente adquirem 
um ou dois quartos nos empreendimen-
tos. Usualmente não pesquisam sobre as 
chances de êxito do negócio, não acom-
panham de perto o trabalho e as decisões 
tomadas pelas administradoras hoteleiras 
e incorporadoras. Limitam-se a frequen-
tar algumas reuniões durante o ano”, diz. 

A proposta da InnVestidor é preen-
cher essas lacunas. Auxiliar o compra-
dor no processo de aquisição, alertá-lo 
sobre as propostas e práticas mais 
atrativas, esclarecer dúvidas gerais e 
acompanhar o desempenho dos empre-
endimentos junto às administradoras.  
“Para se ter êxito em qualquer tipo de 
investimento, é preciso saber quais são 
seus direitos e deveres e quais os riscos 
e as vantagens”, pontua Chandra.

No escopo de atuação, a entidade tam-
bém terá a missão de capacitar síndicos, 
conselheiros de condo-hotéis e associados 
por meio de cursos, oficinas e workshops 
gratuitos. A médio-longo prazo, a asso-
ciação vai reunir dados e análises comple-
tas sobre o mercado e preparar estatísti-
cas sobre o assunto – ainda escassas. A 
perspectiva é que até o fim de 2017 sejam 
10 mil associados em todo o país e pelo 
menos um representante por estado.

80% dos hóspedes 
querem acelerar o check-in 
via celular, diz pesquisa

Após avaliar o setor hoteleiro e de 
resorts, estudo realizado pela Zebra 
Technologies Corporation apontou as 

José Ernesto 
Marino Neto é um 
dos fundadores da 
InnVestidor



Mercado

29

preferências dos turistas e requisitos tecnoló-
gicos que afetam sua satisfação geral. O ‘Zebra 
Hospitality Vision Study’ revelou que mudan-
ças nas expectativas dos consumidores têm 
exigido da indústria de hospitalidade investi-
mentos em tecnologia que aprimorem a expe-
riência do hóspede e ofereçam maior conveni-
ência como check-in via smartphone, ofertas e 
serviços baseados na localização e programas 
de fidelidade habilitados digitalmente.

Para ajudar a equipar os funcionários com 
computadores portáteis para maior intera-
ção com os hóspedes, expandir os serviços 
de localização para hóspedes e garantir 
acesso sem fio confiável, 77% dos hotéis/
resorts pesquisados em todo o mundo estão 
expandindo a cobertura Wi-Fi. Além disso, 
66% dos hóspedes relatam que têm uma 
melhor experiência quando os atendentes 
usam as mais recentes tecnologias e 80% 
dos hóspedes expressaram o desejo de usar 
seus smartphones para acelerar o check-in.

Quase três quartos (72%) dos hóspedes 
entrevistados gostam de hotéis que perso-
nalizam mensagens e ofertas, e 75% estão 
dispostos a compartilhar informações pes-
soais, como gênero, idade e endereço de 
e-mail, em troca de promoções e cupons 
personalizados, serviços de prioridade ou 
pontos em programas de fidelidade.

Para criar vantagens e ofertas altamen-
te personalizadas, 83% dos hotéis/resorts 
pesquisados estão planejando implementar 
tecnologias baseadas na localização dentro 
do próximo ano – priorizando o reconhe-
cimento de hóspedes e recursos analíticos, 
ofertas móveis orientadas pela posição 
geográfica, promoções especiais e upgrades. 

O estudo mostra que os hóspedes se 
sentem menos confortáveis em comparti-
lhar sua localização do que informações 
pessoais, embora as atitudes sejam diferen-
tes entre gerações.  Uma parcela de 34% 
da Geração Milennial se sente confortável 
em compartilhar sua localização atual em 
comparação com a fatia de 13% de pes-
quisados com 50 a 64 anos de idade.

Histórico 
Cerca de 1.200 profissionais de TI, 

operações, marketing ou serviços para 
hóspedes de hotéis e resorts e mais de 
1.680 consumidores foram entrevistados 
em dois estudos globais separados. 
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O primeiro estudo se concentrou 
na visão do setor de hotéis/resorts 
sobre demandas dos hóspedes, tecno-
logias e planos de serviços estratégicos 
e visão de futuro. O segundo estudo 
mensurou as preferências, requisitos 
tecnológicos e opiniões dos turistas 
sobre fatores que influenciam sua sa-
tisfação geral em hotéis e resorts.

Hotel Prodigy Berrini (SP)
agora é Pet Friendly

O hotel Prodigy Berrini, hotel paulis-
tano administrado pela rede GJP Hotels 
& Resorts, passou a receber animais 
de estimação. O local permite a entra-
da e hospedagem de raças de pequeno 
porte (até 18kg) e oferece kit pet, diver-
sas facilidades para os donos e cães.

Além de cama específica, coleira, 
recipientes com água e comida, o Kit 

Pet Prodigy Berrini contempla ainda um 
guia explicativo da região onde fica o 
hotel, com indicações de parques para 
passeios com os cães, clínicas veterinárias 
24 horas, pet shops, pet sitting services, 
dog walkers, kit higiênico com fralda 
e saco plástico, e ainda uma tag para a 
porta do quarto do hotel, indicando a 
presença do cão: “por favor não pertur-
be, animal de estimação no quarto”. 

Para aderir à hospedagem do pet, os 
donos pagam uma taxa extra de R$90 por 
diária, que já inclui todos os itens cita-
dos acima, além de assinar um termo de 
responsabilidade que inclui regras básicas 
como, por exemplo, manter o pet na co-
leira ou no colo em áreas públicas, deixar 
o animal fora de áreas de alimentos e 
bebidas, estar sempre presente, ou seja, 
nunca deixar o cão sozinho no aparta-
mento, entre outras regras para o melhor 
convívio social entre os demais hóspedes. 

Prodigy Berrini 
(SP) oferece cama, 
coleira, água e co-
mida para animais 
de até 18kg



Mercado

31

Esse é o segundo hotel da rede GJP 
a aderir ao modelo pet friendly. O pri-
meiro deles foi o Sheraton da Bahia, em 
Salvador (BA), que já mantém essa prática 
desde sua inauguração, em 2013. A nova 
regra para os pets no Prodigy Berrini já 
está em vigor e as reservas estão dispo-
níveis nos canais de venda do hotel. 

Hotéis e restaurantes 
esperam faturamento menor neste verão

Apesar dos 2,5 milhões de turistas 
esperados no Brasil este verão, os empre-
sários do setor de turismo não estão oti-
mistas com a temporada: 36% dos donos 
de hotéis e restaurantes do País esperam 
um faturamento menor do que o regis-
trado em 2015 e 53% nem sequer abrirão 
vagas temporárias de emprego para o 
período. Os dados fazem parte de son-
dagem realizada pela FBHA - Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação 
com empresas de todo o País.

A maioria das empresas (53%) não 
contratará colaboradores temporários 
para o verão; 34% dos que responderam a 
sondagem pretendem contratar entre 1 e 5 
funcionários; e 7%, entre seis e 10 empre-
gados no período; 4% devem contratar 
entre 11 e 16 pessoas e 1%, mais de 17. 
Os dados refletem as expectativas dos 
empresários com o faturamento esperado: 
apenas 23% esperam receitas maiores em 
2016 do que em 2015 – mas, ainda assim, 
de no máximo 5%. 18% dos entrevistados 
acreditam que o faturamento será igual ao 
registrado no ano passado; 16% esperam 
alta de 5% a 10% no faturamento e apenas 
7% acreditam em alta entre 11% e 30%.

O Presidente da FBHA, Alexandre 
Sampaio, explica o impasse no setor e 
propõe soluções para tentar alavancar o 
crescimento. “Com o cenário de instabili-
dade e alto índice de desemprego no País, 
o brasileiro preferiu cortar os gastos com 
viagens. Do outro lado, sem expectativa 
de melhorias, os empresários estão rece-
osos em investir, principalmente em mão 
de obra. Uma alternativa à baixa contrata-
ção seria a regulamentação dos contratos 
de trabalho intermitentes, modalidade 

com jornada descontínua, contando por 
hora laboral do empregador, que seria 
de grande vantagem aos empresários e 
aos trabalhadores. Precisamos continuar 
investindo em turismo e usá-lo como 
chave para impulsionar a economia e 
trazer o Brasil de volta para os trilhos do 
desenvolvimento econômico”, afirmou.

Das empresas que responderam à 
pesquisa, 61% são hotéis e/ou restau-
rantes de pequeno porte; 33%, de médio 
porte; e 6% de grande porte, refletindo 
a realidade dos negócios do setor de 
turismo no País. Destes, 41% estabe-
lecimentos empregam até 10 pessoas; 
34%, entre 10 e 30; 20%, entre 30 e 50; 
e 5%, acima de 50 profissionais. 

Captação de eventos é a aposta do 
Actuall Convention 
Hotel (MG) para 2017

Mesmo em um cenário de instabi-
lidade econômica em 2016, o Actuall 
Convention Hotel, situado em Belo 
Horizonte, registrou números positivos 
durante os últimos dois meses do ano 
devido à captação de eventos para a re-
gião. Os resultados desse período foram 
melhores do que o restante do ano, mas 
não o suficiente para suprir os impactos 
negativos acumulados durante o ano.

Recentemente, Belo Horizonte vem 
recebendo eventos que outrora não 
recebia, o que deu um alento aos hotéis. 
Dessa forma, os espaços preparados 
para suprir essa demanda conseguem 
sentir na ocupação a importância do 
segmento para o setor hoteleiro. Hoje, 
o Centro de Convenções do empreen-
dimento tem capacidade para até 2.000 
pessoas e possibilidade de receber até 
oito eventos simultâneos. Jair Aguiar, 
Diretor Comercial do empreendimento 
disse que desde o mês de novembro, o 
hotel colheu bons resultados, mas não o 
suficiente para apagar um ano de baixa: 
“Foi um novembro muito bom. Tivemos 
um aumento na captação de eventos, o 
que impactou num aumento da ocupação 
e faturamento do hotel. Se todos os meses 
do ano tivessem sido iguais, teríamos 
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condições de ter passado um ano muito 
melhor. Infelizmente, um mês não paga 
as despesas de um ano inteiro”, declarou.

No período, o hotel também firmou 
uma parceria com o Conexão Aeroporto. 
O ônibus que conduz viajantes para os 
aeroportos de Confins e Pampulha agora 
tem uma parada na porta do hotel. O 
acordo coloca o hotel oficialmente na rota 
dos grandes eventos, já que hóspedes 
e convidados terão acesso facilitado no 
trajeto, o que credencia o espaço para 
receber ainda mais eventos futuramen-
te. O diretor confirma que a expectativa 
para 2017 é positiva para o hotel e para 
o mercado hoteleiro, mas a recuperação 
completa do setor ainda pode demorar.

O Actuall Convention Hotel tam-
bém lançou recentemente uma nova 
modalidade de serviço, o Day Use. Com 
ele, os clientes poderão utilizar toda a 
estrutura do hotel por um dia. Estão 
inclusos os acessos a toda área de lazer, 
piscinas, quadras, playgrounds, bar da 
piscina e restaurante, sem hospedagem.

O lançamento do Day Use vem em 
um momento de férias escolares, em 
que muitas famílias procuram serviços 
de clubes da região para passar os dias 
quentes de verão. Por isso, crianças de 
até 5 anos não pagam e de 6 a 10 pa-
gam somente metade do valor, sendo 
também 100% em consumação. Com a 
medida, o Actuall espera atrair novos 
clientes e aumentar ainda mais a relação 
com a comunidade em torno do hotel 
que carece de um serviço desse tipo.

Número de mensalistas 
em hotéis cresce em Belo Horizonte

Visto como uma modalidade al-
ternativa e viável para manter uma 
boa ocupação em hotéis, os hóspe-
des mensais vêm crescendo em Belo 
Horizonte, capital mineira. Para 
muitos consumidores, a modalidade 
é mais vantajosa que locar um apar-
tamento com confortos e serviços 
especiais. O perfil do usuário deste 
tipo de demanda varia entre recém-
separados que preferem manter esse 
tipo de serviço a locar um aparta-
mento, pois o mensalista conta, por 
exemplo, com café da manhã e limpe-
za diária dos quartos. Entre as vanta-
gens: o hóspede não precisa de fiador 
e o valor das diárias são bem menores, 
com cerca de 31% de economia mé-
dia no valor da diária. Ele também 
não tem condomínio, nem IPTU. O 
cliente também pode usar a gara-
gem, sendo que este é pago a parte.

Outros perfis que podem usufruir 
dessa modalidade são pessoas que 
estão se mudando para a cidade, pro-
fissionais temporários, engenheiros 
prestadores de serviços que vem im-
plantar um sistema ou fazer uma obra, 
jogadores de futebol, além de atores e 
artistas em temporadas na capital.

O sistema funciona da seguinte 
maneira: o cliente paga um valor mensal 
com direito a 30 dias ininterruptos e tem 
direito ao café da manhã, internet, aca-
demia, piscina. O hotel também oferece 
opções de almoço e jantar que são cobra-
dos a parte. O que muda são os amenites 
e trocas de roupa de cama e toalha. 

Para os hotéis, o crescimento deste 
tipo de modalidade de venda é impor-
tante. Segundo Bruno Pimenta, Gerente 
Comercial do BHB Hotel, empreendimen-
to que oferece a opção de estadia mensal, 
“os mensalistas são uma garantia de re-
ceita e ocupação. E esse formato de venda 
ajuda bastante na diluição do custo fixo 
das operações do hotel. Hoje cerca de 9% 
da ocupação do hotel são de mensalistas e 
a expectativa é de crescimento”, explica.

O Actuall Conven-
tion Hotel espera 
aumentar a renta-
bilidade a partir do 
turismo de 
negócios
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Pullman São Paulo 
Vila Olímpia implanta 
abertura de porta dos 
apartamentos com celular

A AccorHotels acaba de 
implementar o sistema de 
abertura de portas via celular 
no hotel Pullman São Paulo 
Vila Olímpia. Esta tecnologia 
implantada pela Assa Abloy 
Hospitality já funciona desde 
o último dia 12 de dezembro, 

posicionando o hotel como 
o 1º da América do Sul a 
adotar esta tecnologia.

Após a confirmação da 
reserva por meio do check-in 
online, os hóspedes recebe-
rão um e-mail para baixar o 
aplicativo do hotel e habilitar 
a chave eletrônica. Após o 
registro no aplicativo, a chave 
é liberada para uso durante 
a estadia dos hóspedes no 
hotel. Para futuras estadas, 

Smartphone como chave de abertura dos apartamentos 
já é uma realidade na hotelaria no Brasil
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os hóspedes podem facilmente receber 
chaves digitais, pois já terão o down-
load do aplicativo para uso. “Estamos 
sempre atentos aos perfis e necessidades 
dos clientes, ansiosos por tecnologia que 
irão facilitar a sua experiência. Somos 
pioneiros na adoção desta tecnologia, 
uma solução inteligente que oferece 
qualidade aos nossos serviços”, reforça 
Erwan Le Goff, VP de Tecnologia da 
Informação AccorHotels América do Sul.

Todos os hotéis recém-inaugurados 
estão equipados com fechaduras eletrô-
nicas e planejam implementar o sistema 
de fechadura móvel ao longo de 2017. 
Para Nicolas Aznar, Presidente da Assa 
Abloy Hospitality na América Latina e 
Caribe, o rastreamento do mundo di-
gital é uma necessidade para todos os 
setores e AccorHotels está antecipando 
tecnologias em seus hotéis para propor-
cionar experiências cada vez melhores 
para seus hóspedes.”Estudos recentes 
descobriram que 70% dos convidados 
preferem usar seus telefones celulares 
para fazer o check-in e acessar seus 
quartos.Com a nova solução, os hós-
pedes não precisam mais ir à recepção 
porque eles podem usar seus smartpho-
nes ou relógios como uma chave segu-
ra. A tecnologia maximiza a eficiência 
operacional, fidelidade dos hóspedes e 
conveniência, além de reduzir custos e 
aumentar as receitas “, disse Aznar.

Canvas Bar & 
Restaurante apresenta 
exposição temática indígena 

 Para trazer à tona a estética indígena 
e suas pinturas corporais, o restaurante 
do hotel Hilton São Paulo Morumbi pro-
move uma exposição criada pelo artista 
plástico Jaime Trindade. A exposição, 
chamada “Índios, cores e expressão”, 
trabalha as pinturas corporais do povo 
indígena, mas pretende, principalmen-
te, ser um retrato, um olhar que passa 
as emoções e faz com que o espectador 
decifre cada expressão por meio das 
pinceladas do artista. A temática indí-
gena está nos trabalhos do Jaime desde 
a comemoração dos 500 anos do Brasil, 
quando o artista começou a explorar a 

beleza desse povo e a retratá-los unindo 
as técnicas acadêmicas e contemporâneas. 

Para acompanhar a exposição, o chef 
Rodrigo Mezadri elaborou um menu 
exclusivo inspirado nas obras de Jaime. A 
entrada conta com queijo camembert em-
panado com amêndoas, tomate semi-seco, 
mix de folhas e vinagrete tropical. Já o 
prato principal é supreme de frango com 
mini legumes orgânicos, purê de abóbora 
cabochã e molho de anis estrelado. E, para 
finalizar, a sobremesa conta com uma 
torta de morango orgânicos com suspi-
ros, creme de Spekulatius (biscoito típico 
alemão) e pimenta biquinho defumada. 

RCI vai administrar empreendimen-
to Grandes Lagos Thermas Bangalôs

A RCI - Resort Condominiums 
International acaba de firmar uma nova 
parceria com o Grupo RMEX, construtora 
e incorporadora do Centro-Oeste brasi-
leiro, para mais um projeto: o Grandes 
Lagos Thermas Bangalôs, em Santa Clara 
d´Oeste, interior paulista. As empresas 
já são parceiras desde 2015, com quatro 
empreendimentos afiliados no Brasil 
e este novo está localizado nas depen-
dências do Grandes Lagos Thermas, 
ao lado do maior parque aquático do 
Noroeste paulista, o Grandes Lagos 
Thermas Clube, e próximo ao Grande 
Lagos Thermas Chalés, que também 
conta com o selo RCI. “Estamos muito 
contentes com o crescimento do grupo 
Grandes Lagos Thermas e com mais 
esta parceria com o Grupo RMEX. 
Temos a certeza de que o Grandes 
Lagos Thermas Bangalôs será um gran-
de sucesso”, comemora Maria Carolina 
Pinheiro, diretora da RCI no Brasil.

Com design moderno e ambientes 
projetados para oferecer conforto à 
família, em meio à natureza que traz, 
inclusive, o encontro dos rios Grande 
e Paranaíba para formar o Rio Paraná, 
o Grandes Thermas Bangalôs totaliza 
4.149,84 m² de área construída, dividi-
da em 48 bangalôs de um quarto (40,48 
m²) e 24 com dois quartos (52,06 m²). 
Todas as 72 unidades possuem mobili-
ário e enxoval completos, sala de estar, 
área gourmet e banheiro, além da infra-
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estrutura de portaria, restaurante, bar 
molhado, jardins e estacionamento.

Para o empresário Jorge Abukater, 
CEO do Grandes Lagos Thermas, o novo 
projeto é mais uma etapa do planejamen-
to estratégico do Grupo para transfor-
mar a região dos Grandes Lagos em um 
destino para turistas de todo o Brasil.

O empreendimento será comerciali-
zado no regime de tempo compartilhado 
e permitirá a quem adquirir uma fração 
imobiliária aproveitar toda a estrutura 
de lazer do Grandes Lagos Thermas 
Clube, com toboáguas, rio lento, pisci-
nas de água fria e água quente, piscina 
com ondas, área para prática de espor-
tes radicais e pesca esportiva, camping 
e loja de conveniência. O proprietário 
também terá o benefício da Associação 
RCI, que o permite usufruir mais de 4.300 
empreendimentos afiliados em mais de 
100 países, por meio do intercâmbio de 
férias. “Temos a certeza de que a expertise 
da RCI no cenário de turismo compar-
tilhado, somada à nossa experiência na 
comercialização e consultoria estratégica 
fará do Grandes Lagos Thermas Bangalôs 
um empreendimento de grande sucesso, 
a exemplo do Grandes Lagos Thermas 
Chalés, que teve 100% das unidades 
comercializadas em menos de um ano”, 
comenta o sócio-diretor Comercial do 
Grupo RMEX, Ricardo Assunção.

Foz do Iguaçu 
recebe o curso Cozinhas do Mundo 
da Le Cordon Bleu em março

No próximo mês de março, começam 
as aulas da segunda turma no Centro de 
Capacitação do Sindhotéis — Sindicato 

de Hotéis, Restaurantes e Bares de Foz do 
Iguaçu. A criação desta escola em Foz do 
Iguaçu (PR) é resultado de um convênio 
firmado entre o Sindhotéis e a Uniamérica 
que é responsável pela gestão pedagógica 
do espaço. É também fruto de parceria 
com as principais entidades do trade 
turístico local, como a Itaipu Binacional. 
A segunda turma do Curso Cozinhas 
do Mundo tem 18 vagas e as aulas serão 
ministradas por renomados chef’s da Le 
Cordon Bleu, uma das mais prestigia-
das escolas de gastronomia do mundo.

Essa parceria se formou em dezembro 
de 2016, com a primeira turma do curso. 
Foram cinco meses de formação, numa 
turma composta de alunos brasileiros, 
argentinos e paraguaios, que aprenderam 
técnicas de excelência das cozinhas mais 
importantes do planeta, como a francesa, 
italiana, mediterrânea, asiática e peruana.

Cozinhas do Mundo pode ser rea-
lizado por profissionais e amadores e 
permite aos alunos apreciar sabores, 
aromas e ter contato com a alta gas-
tronomia, conhecendo as receitas mais 
clássicas da gastronomia mundial. 

O curso, com certificado da Le Cordon 
Bleu, permitirá ao aluno atuar sobre 
as exigências do mercado mundial, 
conhecer normas nacionais e interna-
cionais para manipulação de alimentos, 
realizar as principais receitas de cada 
cozinha e ter domínio de técnicas de 
produção dos mais sofisticados pratos 
de uma gastronomia de alto nível.

Performance hoteleira 
preocupa ABIH/SC

A ABIH/SC — Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis do Estado de 
Santa Catarina acaba de divulgar um 
dado comparativo entre os números 

Perspectiva do empreendimento Grandes 
Lagos Thermas Bangalôs

 Primeira turma 
formada no curso 

realizado pelo 
Sindhotéis Foz do 

Iguaçu (PR)
Thiago Barudi
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totais de hospedagem de seus associa-
dos em 2015 e 2016. Até o mês de maio 
passado, houve uma variação positi-
va, mas a partir de junho ficou visível 
uma queda na taxa de ocupação. Ela foi 
incrementada ainda mais nos meses de 
setembro e, principalmente outubro, 
que chegou à faixa dos 10% negativos e 
o natal que superou a queda dos 19%.

Uma das explicações, além do atual mo-
mento econômico que passa o Brasil, está no 
fato de cada vez mais as compras e reservas 
hoteleiras estão sendo feitas de modo online 
e a reputação online (imagem online das em-
presas) tem sido um dos fatores mais influen-
ciadores da decisão de compra de turistas. 

 O Tourqual Hotéis analisou nesta 
semana todos os comentários disponí-
veis no TripAdvisor sobre os Hotéis de 
Florianópolis. Foram 94 hotéis anali-
sados em quase 30 mil comentários. 
A análise do Tourqual Review utiliza 
quatro softwares para captar, tabular, 
realizar as estatísticas e analisar o texto 
dos comentários. A média geral dos ho-
téis foi de 39,68 (em um máximo de 50).

No tocante aos indicadores Tourqual 
Hotéis de qualidade, verificou-se que os 
mais comentados são os de Alimentos 
e Bebidas, Quarto (cama e banhei-
ro), Atendimento e Infra-Estrutura.

Le Canton (RJ) aumentou 
R$ 4 milhões no faturamento em 2016
Localizado em Teresópolis, na região 
serrana do Rio, o hotel investiu em nova 
gestão no início de 2016 e colheu bons 
resultados no final do ano. Com 30 anos 
de experiência em hotelaria, com passa-
gens pelo Le Meridien, Ipanema Plaza 
Hotel e Hotel Santa Teresa, Mônica 
Paixão assumiu a direção do hotel com 
o objetivo de tornar o Le Canton o resort 
mais completo para famílias do estado do 
Rio. A diretora percebeu que o hotel era 
rico em atividades para crianças – com 
parque de diversões, pista de ski e até 
um castelo medieval - mas ainda podia 
investir em mais atrações para os pais. 
O hotel ganhou então um bar voltado 
para adultos - o Bar Léman, um Spa da 
marca francesa L’Occitane, e uma equi-
pe de A&B de peso, sob o comando de 
Márcia Ramalho e da renomada chef 
Ana Ribeiro. Além disso, o Le Canton fez 
parceria com marcas expressivas, como a 
Cacau Noir e a Nespresso. “Conseguimos 
aumentar o nosso faturamento em R$ 4 
milhões e subir 10 pontos percentuais de 
ocupação média anual em 2016. Em tem-
pos de crise, apostamos na renovação do 
produto. A resposta do público foi ágil e 
satisfatória, tanto que conquistamos 96% 

Equipe renovada do 
Le Canton, situado 
em Teresópolis (RJ)
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no índice de satisfação do cliente”, come-
mora a diretora do hotel, Mônica Paixão. 
Em 2016, o hotel registrou 95% de público 
interno, proveniente do próprio estado. 
“Para 2017, pretendemos investir priori-
tariamente em mercados emissores num 
raio de até 400 km, mas o Rio de Janeiro é 
e continuará sendo nosso principal públi-
co”, diz a diretora, prometendo grandes 
novidades para este ano. 

Costa do Sauípe 
passa a fazer parte do portfólio 
da Trend Operadora

A Trend Operadora acaba de ampliar 
seu portfólio de hotelaria nacional com 
o complexo Costa do Sauípe (BA), que 
conta com três modelos de hospeda-
gem: Sauípe Premium, Sauípe Resorts 
e o Sauípe Pousadas. O empreendi-
mento é muito requisitado pelas agên-
cias de viagens, único canal de vendas 
da operadora, como um dos destinos 
preferidos para férias em família. 

De acordo com Silvia Russo, gerente 
de Produtos Lazer Nacional e São Paulo 
da Trend, os agentes de viagens têm a 
opção de escolher o modelo de hospe-
dagem que mais se adequar ao perfil do 
seu cliente, pois há resort, um hotel mais 
sofisticado (ambos com regime all inclu-
sive) e as pousadas (com café da manhã). 

Por meio dos portais da operadora 
Natrend e do Lazer, os agentes de via-
gens têm acesso de forma on-line à dispo-
nibilidade de acomodações, promoções, 
tarifas exclusivas, confirmação imediata, 
consultoria especializada e atendimento 
24 horas trilíngue. Efetuando a reserva 
com a Trend, a agência pode parcelar em 
até 12 vezes sem juros no portal do Lazer.  

Gustavo Syllos, diretor de Marketing 
e Vendas da Costa do Sauípe declarou 
que a parceria junto à Trend Operadora 
permitirá a compra e a reserva com muito 
mais rapidez, bem como facilidades para 
o agente que terá informações em tempo 
real sobre a hospedagem, aprimorando 
assim o atendimento e os benefícios para 
as agências que compram por meio dela. 

IHG desafi a marcas a atender 
necessidades da nova geração 
de consumidores

Com seu Relatório de Tendências de 
2017 – “O Cliente exigente: Abordando 
os Paradoxos da ‘Era do Eu’”, o IHG - 
Intercontinental Hotels Group identificou 
quatro paradoxos que influenciarão as 
escolhas dos consumidores numa era em 
constante mudança pelos avanços tecno-
lógicos. De acordo com a pesquisa, há o 
paradoxo ‘Separado mas Conectado’, que 
busca uma constante ligação com pessoas, 
marcas e lugares, ao mesmo tempo que 
mantém a individualidade e o desejo de 
comunicar a singularidade de si mesmo; o 
Paradoxo da Raridade Abundante: O de-
sejo de que o luxo seja tanto escasso quan-
to disponível; o paradoxo da procura do 
melhor Eu e do melhor de Nós: Buscando 
o aperfeiçoamento pessoal ao mesmo 
tempo que busca melhoria pública, cívica 
ou global e ‘Fazê-lo por mim mesmo, para 
mim, a minha maneira’: Um desejo de 
estar no controle, sem ser o controlador.

Segundo o relatório, as marcas glo-
bais devem respeitar esses paradoxos, 
sendo localmente relevantes e diferen-

A rede IHG iden-
tifi cou infl uências 
nas escolhas dos 
consumidores na 
era da tecnologia 
em seu Relatório 

de Tendências 
2017
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ciadas. A IHG identificou, assim, seis 
melhores práticas pelas quais as marcas 
podem criar experiências que fortale-
cem o relacionamento com os clientes 
e aumentam a fidelidade à marca, que 
incluem integração, segmentação ba-
seada em necessidades, comunicação, 
gerenciamento da marca, desenvolvi-
mento de equipes e controle de marca.

Com base no tema do Relatório 
das Tendências do IHG deste ano, 
a marca alcançou recentemente 
um marco importante para o  IHG 
Rewards Club,  que agora conta 
com 100 milhões de membros. 

Bruno Omori 
é reeleito Presidente da ABIH/SP 
para o triênio 2017/19

A posse aconteceu no último dia 31 
de janeiro de 2017, na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo

Bruno Omori continuará no cargo 
executivo juntamente com os demais 
membros da Chapa Sinergia. A nova 
diretoria eleita está composta por 12 
Comitês da gestão, divididas entre 
Vice-Presidentes, Câmaras Temáticas, 
Conselho Fiscal, Diretorias Secccionais e 
Conselho Consultivo, repleto de grandes 
líderes da hotelaria e turismo que apoia-
rão a execução dos projetos da entida-

Bruno Omori: “Pre-
tendemos criar 
Diretorias Seccio-
nais em diversas 
cidades do Estado 
de São Paulo para 
ampliar esse 
fortalecimento”

de nos próximos três anos, que darão 
andamento aos projetos do mandato.

Segundo Omori, que também é 
Secretário Executivo do Conselho 
Estadual de Turismo de SP, continu-
ar à frente da presidência da ABIH-SP 
será uma oportunidade de manter as 
ações previstas para o fortalecimento 
da hotelaria da Capital e do Interior de 
São Paulo. “Pretendemos, inclusive, 
criar Diretorias Seccionais em diversas 
cidades do Estado de São Paulo para 
ampliar esse fortalecimento. Vamos 
continuar garantindo a defesa dos 
interesses do setor hoteleiro do Estado 
de São Paulo”, comenta o dirigente.

Segundo ele, a chapa reúne hotelei-
ros de diversas cidades do Estado com 
dirigentes que estão à frente de hotéis, 
resorts, redes hoteleiras internacionais e 
outras atividades ligadas ao turismo pau-
lista. “Tenho certeza que com esse time, 
composto por lideranças com objetivos 
em comum, realizaremos um excelente 
trabalho em prol do setor hoteleiro do 
nosso estado”, enfatizou Omori. De acor-
do com os objetivos propostos pela chapa 
eleita, a ABIH-SP dará continuidade tam-
bém com a aproximação e a ampliação 
das oportunidades de negócios para to-
dos seus associados, bem como trabalhar 
questões estratégicas como legislação, 
parcerias com empresas e governo, quali-
ficação, distribuição, rentabilidade, entre 
outros temas relevantes para o segmento.

Brazil Sales 
fecha contrato comercial com 
a Rede Vila Rica de hotéis

A Brazil Sales, empresa especializada 
em Inteligência de Vendas Hoteleiras, 
começou o ano de 2017 com uma boa 
expectativa de performance. A empresa 
acaba de fechar um contrato com a Rede 
Vila Rica de Hotéis que possui filiais 
em Campinas (SP) e Belém (PA) onde 
prestará serviços de Gestão Comercial 
para as duas filiais.  O objetivo é rees-
truturar toda a área comercial, focando 
nos canais eletrônicos e para isso, irão 
criar novos processos e novas políticas 
de vendas com aplicação de Revenue 
Management, buscando resultados em 
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curto prazo, para gerar aumento nas 
receitas ainda neste primeiro trimestre de 
2017. “Iniciaremos pela distribuição nos 
meios eletrônicos, com novo conceito de 
estrutura tarifária e controle de dispo-
nibilidade. Além disso, criaremos ações 
promocionais, pois no primeiro semestre 
teremos muitos feriados que impactam 
a ocupação dos hotéis. Posteriormente 
faremos a restruturação no processo de 
Vendas com a readequação de equipe, 
fazendo com que os colaboradores da 
rede consigam gerar mais negócios”, 
explica o CEO Marco Buonomo. 

Segundo ele, a Brazil Sales vai continuar 
com o foco em vendas, oferecendo Central 
de Reservas personalizada, Controle de 
Disponibilidade, RM, Representação 
Comercial, E-Commerce e Marketing. A 
meta é de atingir a Gestão Comercial e 
de E-commerce de 50 hotéis por todo o 
território brasileiro e da América Latina.

Intercity BH Expo (MG) 
lança diária fracionada

Para incrementar a ocupação e 
oferecer serviços adequados ao per-
fil de clientes do turismo de negócios, 
o Intercity BH Expo está lançando o 
sistema de diária fracionada, onde o 
cliente escolhe por quantas horas per-
manecerá na unidade sem a necessidade 
de ficar uma diária completa. Nesse 
modelo, a fração máxima em que o 
hóspede pode ficar na unidade é de 12h. 

Leonardo Maciel, Gerente Geral do 
empreendimento, explica que o cliente 
que opta por esse tipo de diária pode uti-
lizar os serviços do hotel como wi-fi, aces-
so à piscina e área de lazer. “O perfil de 
hóspedes que recebemos, em geral, é de 
executivos e empresários que vêm à capi-
tal para participarem de uma rápida reu-
nião ou de um evento pontual e precisam 

Estratégia do hotel 
mineiro é atingir 
empresários que 
passam curtos perí-
odos de tempo para 
negócios na cidade
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utilizar os serviços do hotel por um curto 
período. Estamos em BH, mas muito 
próximos de Contagem e Betim, que são 
um polo de empresas. Além disso, por es-
tarmos localizados ao lado do Expominas 
e do Parque da Gameleira, isso gera uma 
sinergia perfeita para atendermos às ne-
cessidades pontuais de visitantes de ou-
tras cidades que participam dos eventos 
nesses espaços e que precisam de hotel 
de forma rápida como banho, descanso, 
usar a internet, entre outros”, aponta.

Ainda segundo Maciel, o serviço é 
uma forma de manter as taxas de ocupa-
ção em alta. “Atender a essa demanda 
ajuda o hotel a manter as receitas, já 
que podemos disponibilizar o quarto 
utilizado e gerar rotatividade, além de 
oferecer aos clientes a possibilidade 
de se hospedarem em um empreen-
dimento com infraestrutura completa 
para relaxar e resolver eventuais de-
mandas das empresas”, explicou.

Novotel Aeroporto Porto 
Alegre projeta aumento de 35% 
na hospedagem de lazer

Indo na contramão do recente 
levantamento feito pela FBHA – 
Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação, que mostrou que os 
empresários esperam menor fatura-
mento no verão, o Novotel Aeroporto 
Porto Alegre está otimista quanto 
ao período e projeta um crescimento 
de 35% na hospedagem de lazer.

O empreendimento comemora a 
projeção de aumento no número de 

turistas em dezembro, janeiro e feve-
reiro. Nadia Quadra, Gerente Geral 
do hotel, cita que houve uma mudan-
ça no perfil do turista durante esse 
período. “Percebemos uma mudança 
no perfil dos hóspedes nesta época 
do ano. Além do turismo de negó-
cio, atendemos um maior número de 
turistas que vem a lazer”, destaca.

Pensando nesse público, o Novotel 
Aeroporto passou a oferecer a tarifa 
fracionada, em funcionamento des-
de setembro de 2016. É o primeiro da 
rede Novotel na América do Sul e o 
primeiro da categoria midscale (qua-
tro estrelas) em Porto Alegre a ofere-
cer a hospedagem por horas e o valor 
fracionado. Na modalidade, o cliente 
pode permanecer em um quarto por 
três horas ou até seis horas por um 
valor reduzido. Para tanto, a reserva 
deve ser feita diretamente no hotel e 
é obrigatório apresentar o bilhete do 
próximo voo. A chegada e a saída do 
hóspede do hotel precisam ocorrer no 
mesmo dia. E, segundo a EMBRATUR, 
a temporada de verão pode trazer um 
novo recorde de estrangeiros para o 
Brasil: o número deve crescer até 11% 
em relação a 2015, o que contribui 
para a retomada do crescimento do 
setor hoteleiro/turístico brasileiro.

Uma pesquisa divulgada recen-
temente pela FEE - Fundação de 
Economia e Estatística do Rio Grande 
do Sul revelou que Porto Alegre é a 
segunda região que mais movimenta 
o turismo no Rio Grande do Sul, per-
dendo apenas para a Serra Gaúcha.

Hotéis Ramada Encore 
em MG recebem moeda virtual 
como forma de pagamento

Os hotéis da marca Ramada Encore, 
administrada pela rede Vert Hotéis em 
Minas Gerais, adotaram uma nova forma 
de pagamento. Trata-se da Bitcoin, uma 
moeda digital/virtual cujo valor é deter-
minado livremente pelos indivíduos do 
mercado e que não precisa do intermédio 
de bancos ou instituições financeiras.

A novidade já foi implantada nos ho-
téis Ramada Encore Minascasa, Ramada 

O Novotel 
Aeroporto Porto 
Alegre (RS) espera 
maior número de 
turistas no verão
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Encore Virgínia Luxemburgo e o eSuites 
Luxemburgo, em Belo Horizonte. Para 
utilizar a bitcoin, o primeiro passo é fazer 
o cadastro no site do Mercado Bitcoin 
(www.mercadobitcoin.com.br) ou baixar 
o aplicativo. Depois de fazer o cadastro, 
o cliente deve ir até a página de depó-
sitos para comprar a moeda e seguir as 
instruções. Em breve, o crédito estará na 
conta. O valor de um bitcoin pode variar 
muito em um mesmo dia. No momento 
da redação deste material em janeiro, por 
exemplo, um bitcoin custava R$2.914,99.

Para realizar o pagamento da hos-
pedagem com bitcoins, o hotel fornece 
para o cliente o número de uma conta 
para a qual deverá ser feita a trans-
ferência da moeda. Ao acessar o site 
ou aplicativo, o cliente deve clicar em 
“Transferir bitcoins”, onde será neces-
sário informar endereço que utilizará 
para fazer o pagamento e a quantidade 
de bitcoins que deseja transferir. Basta 
então inserir o número PIN de segurança 
e clicar no botão “Retirar”. O site fará 
a transferência do valor para a carteira 
indicada, fazendo assim o pagamento.

Segundo a gerente geral do Ramada 
Encore Virgínia Luxemburgo, Pollyanna 
Sousa, essa é uma novidade que só 
tende a ampliar a atuação do hotel. 
“Estamos falando de nos conectar com 
um público mais afeito às novidades 
da tecnologia, ou seja, a novos clien-
tes que já aderiram a esta moeda, o 
que para nós não representa nenhum 
custo e só potencializa nossas opor-
tunidades de negócios”, destaca.

O economista CEO da Coinaction – 
empresa que transforma qualquer esta-
belecimento comercial em uma casa de 
câmbio de bitcoins - Antônio Hoffert, des-
taca que com o aplicativo da Coinaction, 
clientes conseguem realizar pagamentos 
instantâneos, de maneira segura nos 
estabelecimentos que aceitam bitcoin. “A 
empresa não precisa pagar a altas taxas 
do cartão e ainda ganha margem para 
oferecer descontos. Além disso, o turista 
estrangeiro, por exemplo, não fica refém 
das altas taxas na casa de câmbio, pode 
fazer trocas diárias nos estabelecimentos 
da rede, e ganha a comodidade de resol-
ver tudo no seu próprio hotel”, explica.

Hotéis Sofi tel no Rio 
oferecem opção de Day Use

Pensando em oferecer uma opção rápi-
da de relaxamento e refrescância em dias 
quentes, três hotéis da rede Sofitel ado-
taram o Day Use, em que não-hóspedes 
podem desfrutar de alguns serviços dos 
hotéis, inclusive um mergulho na piscina.

O Sofitel Copacabana abre suas 
piscinas por um período de 6 horas 
com direito a hospedagem, em aparta-
mento superior. O serviço inclui ainda 
a utilização do seu novo Fitness Center.  
No Caesar Park Ipanema by Sofitel, 
turistas e cariocas podem aproveitar o 
Day Use todos os dias, das 09h às 18h. 
Com duração de seis horas, o pacote 
inclui hospedagem e acesso às áreas 
sociais, incluindo a piscina e o fitness 
center na cobertura, com vista da praia 

Recepção do hotel 
Ramada Encore 

Luxemburgo, 
em Belo Horizonte 

(MG)

O Santa Teresa Rio 
MGallery by Sofi tel 

oferece Day Use 
para casal com 
quarto de apoio
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de Ipanema. O Day Use ainda dá di-
reito à utilização do serviço de praia.

No Hotel Santa Teresa Rio MGallery 
by Sofitel, o Day Use para casal inclui 
quarto de apoio e piscina de segunda 
a quinta no período de 3 horas, poden-
do variar o tempo para 6h, 9h ou 12, 
(com valores diferentes). Outra opção 
é o Day Pass (individual) para usar a 
piscina apenas sob reserva por telefone. 
O espaço conta com um bar na pisci-
na com drinques exclusivos assinados 
pelo chefe de bares Renato Tavares.

ABR divulga primeiro Relatório 
Anual de Qualidade de Resorts

Para entender o comportamento dos 
clientes de resorts e melhorar os servi-
ços, a ABR – Associação Brasileira de 
Resorts passou a utilizar a ferramenta 
ReviewPro, que monitora o índice de 
satisfação dos hóspedes dos resorts 
associados com base em avaliações em 
sites do mundo todo. As impressões são 
captadas em mais de 180 plataformas, o 
que permite que a entidade e seus asso-
ciados avaliem a qualidade do serviço 
prestado praticamente em tempo real.  

Agora, a ABR disponibiliza a primei-
ra edição anual do relatório Resorts em 
Números – Índice de Competitividade 
de Resorts, que condensa as estatísti-
cas qualitativas obtidas por meio do 
ReviewPro. O estudo completo está 
disponível no site da entidade.

O grupo de resorts associados 
à ABR obteve, em 2016, um Índice 
Global de Satisfação (Global Review 
Index – GRI) de 87,9%, exatamente um 
ponto percentual acima do índice do 
ano anterior. Este número representa 

a porcentagem referente à quantidade 
de avaliações e comentários positivos 
feitos sobre os resorts em relação aos 
negativos. No total, os hóspedes fizeram 
60.913 comentários e 116.888 menções 
em sites, como TripAdvisor, Booking.
com, Facebook, Google, entre outros.

Os resorts também foram divididos 
em dois grupos: os localizados nas re-
giões Norte e Nordeste, e os das regi-
ões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesta 
comparação, o primeiro grupo obteve 
um GRI de 86,1% e melhores avaliações 
no período de março e abril. Já o se-
gundo grupo fechou a média anual em 
87,7%, com mais manifestações positi-
vas nos segundo e terceiro trimestres.

Dos nove itens avaliados, localização 
(GRI de 89,5%), serviço (GRI de 89,2%) e 
limpeza (GRI de 88,8%) tiveram as me-
lhores médias do ano. Em contrapartida, 
gastronomia (GRI de 82,8%), decoração 
(GRI de 80,1%) e custo-benefício (GRI 
de 78,6%) foram os quesitos identifi-
cados como pontos de melhoria. Este 
último é o único que se mantém abaixo 
da meta estipulada pela ABR de 80% 
de GRI como padrão mínimo exigido.

Análise dos concorrentes
A ABR também acompanha o de-

sempenho dos 25 principais resorts 
mexicanos, apontados, pelos associa-
dos, como os principais concorrentes 
nesta categoria de hospedagem. O 
grupo de associados à ABR tem uma 
boa vantagem no GRI geral, comparado 
aos mexicanos: 87,9% contra 84,6%.

Nas estatísticas por departamento, os 
mexicanos estão à frente da ABR apenas 
nos itens custo-benefício (82,7%, contra 
78,6%) e recepção (86,6%, contra 86,1%). 
Outro fato curioso é que, em 2016, os 
25 resorts mexicanos receberam 108 mil 
comentários, enquanto os 47 resorts da 
ABR tiveram cerca de 116 mil, ou seja, 
resorts mexicanos recebem, aproxima-
damente, o dobro de comentários em 
relação aos brasileiros. Surge, assim, 
o desafio para os resorts estimularem 
os hóspedes a avaliarem e comenta-
rem mais sobre sua experiência nos 
sites, uma vez que isso torna possível 
a melhora no desempenho do resort.

Em 2016, os re-
sorts associados 
à ABR um índice 
de satisfação 
de 87,9% 
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Allia Hotels 
inaugura 40º empreendimento 
da rede em Vila Velha (ES)

Hotel da bandeira Bristol Easy  
contou com um aporte de 
R$16 milhões de investidores

A Allia Hotels inaugurou no final do 
último mês de dezembro o Bristol Easy 
Hotel – Praia de Itaparica, hotel de catego-
ria econômica localizado em Vila Velha, 
na região metropolitana de Vitória. O 
município é o segundo maior do estado 
e, além de contar com diversas constru-
ções históricas, é um dos principais polos 
comerciais e industriais do Espírito Santo. 
O empreendimento da Allia está localizado 
na Rodovia do Sol e é voltado tanto para 
turistas que visitam a cidade e suas belas 
praias, quanto para os executivos que estão 
de passagem - suprindo uma demanda 
crescente no setor hoteleiro da região. 

A edificação conta com 130 apar-
tamentos, distribuídos em 10 andares, 
equipados com bancada de trabalho, 
wi-fi, ar-condicionado, TV a cabo, cofre, 
secador de cabelo e frigobar. O em-
preendimento conta com restaurante 
próprio, business center, amplo esta-
cionamento e espaço para eventos. 

Gran Executive Hotel 
entra em operação em Uberlândia (MG)

O hotel que conta com certifi cação de 
sustentabilidade chega para ser uma 
das melhores opções de hospedagem 
na região do Triângulo Mineiro

Acaba de entrar em operação em 
regime de soft opening na cidade de 
Uberlândia, o Gran Executive Hotel, um 
empreendimento padrão superior que 
é uma boa opção de hospedagem nesta 
que é segunda maior cidade mineira. O 
empreendimento é do mesmo investidor 
que já tem o hotel Executive Inn em ope-
ração na cidade. A localização é um dos 
diferenciais do Gran Executive Hotel, 
que fica próximo aos dois campus da 
Universidade Federal de Uberlândia, do 
Center Shopping e Center Convention, 
a Prefeitura, Teatro Municipal, a apenas 
4 km do aeroporto e de fácil acesso as 
principais rodovias da região. A moder-
na edificação de 11 andares conta com 
certificação de sustentabilidade AQUA 
HQE pela fundação Vanzolini. Possui 
160 modernos apartamentos que con-
tam com ar-condicionado, TV de tela 
plana de 40 polegadas da marca Sony 
com uma variedade de canais a cabo, 
cortinas em tecido black-out, frigobar 
da marca Consul, colchão cama box da 

A moderna edifi cação de 10 andares 
conta com 130 apartamentos

A moderna edifi -
cação conta com 

certifi cação de 
sustentabilidade
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marca Serta, luminária de led, telefone, 
cofre, fechadura eletrônica e economi-
zador de energia da marca Onity, wi-fi 
gratuito em todas as áreas. Os banheiros 
possuem uma boa ducha, secador de ca-
belo e amenidades de alta qualidade. Três 
unidades denominadas suites master con-
tam com banheira de hidromassagem.

Para poder atender a necessidade de 
eventos na Região, o hotel conta com cin-
co salas de eventos, sendo a menor com 
capacidade para 10 pessoas em reunião 
mais privativa e uma maior com capa-
cidade para 670 pessoas. O mobiliário 
destas salas foi fornecido pela Tomberlin 
e as divisórias são da Hufcor. A área de 
lazer conta com um fitness Center com 
modernos equipamentos e uma piscina 
ao ar livre. O restaurante Douro é bem 
montado, serve café da manhã incluso na 
diária, e possui capacidade para receber 
confortavelmente 120 pessoas que podem 
contar com uma adega climatizada.

A infraestrutura 
dos apartamentos 
é boa e conta com 
colchão da Serta

AccorHotels 
inaugura hotel ibis em Guaíba (RS)

A rede hoteleira francesa anunciou 
a abertura de mais um hotel de sua 
marca econômica ibis. Localizado em 
Guaíba, na região metropolitana de Porto 
Alegre (RS), o empreendimento é o 12º 
do grupo no estado. A abertura segue a 
estratégia de crescimento da empresa, 
que busca cidades de porte médio em 
desenvolvimento e com crescente de-
manda por hospedagens – suas últimas 
inaugurações foram em Jacareí e Osasco 
(São Paulo) e Paranaguá (Paraná).

O hotel possui um total de 80 apar-
tamentos, wi-fi gratuito nos quartos 
e nas áreas comuns, além de serviços 
como recepção e bar funcionando 24 
horas por dia e seu restaurante ibis 
kitchen. Os ambientes são 100% não 
fumantes e são aceitos cachorros de 
estimação de até 15kg, pagando-se 
uma taxa diária de R$ 50 por animal.
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Paulo Roberto Caputo, Diretor Presidente da Atrio 
Hotéis S/A., comemora os hotéis inaugurados em 
parceria com a AccorHotels no Rio Grande do Sul. 
“O desenvolvimento hoteleiro no Rio Grande do Sul 
é uma certeza de que estamos no caminho ideal para 
acompanhar este potencial de desenvolvimento e 
completa o portfólio da Atrio Hotéis, que encerra 2016 
com 28 hotéis em operação, todos em parceria com 
a AccorHotels. Operamos oito empreendimentos no 
Rio Grande do Sul com grande sucesso”, aponta.

Praia de Juquehy ganha pousada de luxo

Com infraestrutura completa, pousada está 
instalada a 50 metros da Vila de Juquehy

Uma nova opção em hospedagem de luxo acaba 
de ser inaugurada em Juquehy, uma das mais belas 
praias de São Sebastião, cidade do Litoral Norte de São 
Paulo. A instalação disponibiliza seis apartamentos, 
sendo três deles com jardim privativo - os standards 
-, um com área de 40 m² - o Luxo -, outro com área de 
110 m² e banheira de imersão - o Super Luxo -, e um 
com solário, ducha fria e hidro-spa, com área total de 
130 m² - o Premium. Na Chez Louise et Louis Village, 
o conforto e o cuidado com os detalhes estão estam-
pados inclusive nos jogos de cama e de banho dispo-
nibilizados aos hóspedes - da Trousseau e Trussardi 
-, e nos Amenities - da L’Occitane en Provence.

Localizada a 50 metros da Vila de Juquehy, a 
Chez Louise et Louise Village é o novo projeto 
de Luísa Guimarães, também fundadora da Chez 
Louise et Louis Praia - que há mais de 16 anos,  an-
tes de se tornar uma das mais luxuosas pousa-
das de Juquehy, era a sua casa de veraneio.

O novo hotel gaúcho é o 12º empreendimento da rede 
no Estado
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O projeto da Chez Village surgiu para 
complementar os serviços da Chez Praia 
- que atende aos visitantes de Juquehy 
disponibilizando apartamentos para 
hospedagem ou promovendo eventos 
como festas de casamento, aniversá-
rios, e outras confraternizações. “Com 
a abertura da Chez Village ampliamos 
nossos serviços e conseguiremos dar 
ainda mais suporte aos nossos hóspedes, 
nos consagrando como a melhor opção 
em serviços do segmento de luxo de 
Juquehy. Com toda essa infraestrutura, 
somando as opções do Village e da Praia, 
acomodaremos ainda mais visitantes 
da cidade, e temos agora uma estrutura 

A pousada disponibiliza 
seis apartamentos muito 
amplos e aconchegantes

A pousada 
disponibiliza seis 
apartamentos 
muito amplos e 
aconchegantes

maior para os eventos que promovemos 
com frequência, oferecendo conforto, 
comodidade, tranquilidade e um des-
canso completo em meio à belíssima 
natureza da região”, afirma Eduardo 
Guimarães, diretor das pousadas.

A Chez Village ainda disponibiliza um 
traslado até a Chez Praia para os hóspedes 
aproveitarem toda a infraestrutura da pousada 
pé na areia - piscina, sauna, hidro-spa e serviço 
de praia -, assim como as deliciosas opções 
gastronômicas disponíveis no cardápio do 
restaurante, criadas pelo chef Sebastian, ou, 
ainda, desfrutarem das opções de drinks clás-
sicos da coquetelaria tradicional que integram 
a carta do quiosque-bar, instalado à beira-mar.

O local 
oferece serviços 
personalizados 

para encantar os 
hóspedes

ImplantaçãoImplantação
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Acqua Suítes 
entrou em operação em Maceió (AL)

O novo empreendimento passou a 
disponibilizar 161 apartamentos com 
vista privilegiada da Praia da Pajuçara

O empreendimento que demandou 
investimentos de R$ 30 milhões do Grupo 
MME — Maceió Mar Empreendimento, 
abriu as portas no último mês de de-
zembro com arquitetura inspirada no 
paraíso das águas. O novo hotel está 
gerando mais de 200 empregos indiretos 
e diretos.  “Acreditamos fortemente na 
vocação turística de Alagoas. O turismo 
representa a segunda principal atividade 
econômica do estado e em breve pode ser 
a primeira. Nascemos com o Maceió Mar 
Hotel que possui 27 anos de expertise no 
mercado e essa credibilidade alavanca-
rá nosso plano de expansão prometido 
para os próximos anos. Somando os 204 

apartamentos do Maceió Mar mais 161 
do Acqua, teremos 365 apartamentos 
para vender os 365 dias do ano”, brinca 
a proprietária Adriana Vasconcelos.

Entre os diferenciais do novo hotel 
está uma privilegiada vista da Praia 

O Acqua Suítes foi 
implantado em 

Pajuçara, uma das 
praias mais lindas 

do Brasil
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da Pajuçara, que dá acesso às piscinas 
naturais, principal atração da capital. 
A partir da Suíte Panorâmica é possí-
vel ter uma perspectiva de 180 graus 
da orla. Outro ponto alto é a facilidade 
de acesso aos principais atrativos da 
capital, como o Mercado do Artesanato 
e o ponto de partida do passeio de 
jangadas, avistadas das principais 
suítes entre jardins de coqueiros.

Estrutura e serviços
De acordo com a empreendedora 

Adriana, o Acqua complementa o portfó-
lio de produtos do grupo, buscando aten-
der novos perfis de hóspedes. “O Acqua 
é um hotel mais econômico, mas com um 
design diferenciado, para quem não abre 
mão de conforto, comodidade e estilo”, 

Na recepção, já 
se percebe que a 

arquitetura do ho-
tel é inspirada no 

paraíso das águas

Os apartamen-
tos são bem 

aconchegantes e 
possuem uma vista 

privilegiada da 
Praia de Pajuçara

conta a proprietária. O projeto arquitetô-
nico é de Adriano Moura, a ambientação 
de Luiza Vasconcelos e a parceria na 
obra é com a Marroquim Engenharia.

O Acqua oferece cinco categorias 
de acomodação: A Suíte Family, que 
inovará o conceito de hotel de cidade 
acomodando até três crianças cortesia 
em um espaço para cinco pessoas, Suíte 
Panorâmica, com uma vista de 180º para 
orla da Praia de Pajuçara, suíte terraza, 
na cobertura do prédio com varandas que 
proporcionam a vista do céu, sol e mar de 
Maceió, além das categorias mais econô-
micas, como o standard e o lateral mar. 
Os visitantes ainda encontrarão no hotel, 
piscina adulto e infantil, espaço fitness, 
espaço kids, salão de jogos, sala para con-
venções e Wi Fi cortesia em todo prédio.
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Viagens nos feriados 
injetarão R$ 21 bilhões a mais na 
economia do Brasil

O Ministério do Turismo divulgou 
uma projeção revelando que as viagens 
nos fins de semana prolongados por 
feriados que caem na segunda, terça, 
quinta ou sexta-feira, injetarão R$ 21 
bilhões a mais na economia do Brasil. O 
levantamento considerou um acréscimo 
de 22 dias de folga, quando 10,5 mi-
lhões de viagens deverão ser realizadas. 
Foram excluídos do cálculo o Carnaval, a 
Semana Santa, o Natal e o Réveillon, pe-
ríodos tradicionais de alta movimentação 
nos aeroportos, rodoviárias e rodovias. 
“São números que reforçam a vocação do 
turismo para ajudar no desenvolvimen-
to econômico e na geração de emprego 
do país. Enquanto diversas atividades 
demonstram preocupação com os fins de 
semana prolongados em 2017, o setor de 
viagens se prepara para faturar”, comen-
tou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

De acordo com o estudo, o feriado 
que deve gerar o maior impacto é o Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de 
outubro, quando 1,94 milhão de viagens 
movimentarão R$ 3,9 bilhões na econo-
mia. “O turismo é um grande impulsio-
nador de outras 52 áreas, seja direta ou 
indiretamente. Entre elas, está o comér-

cio. Se os feriados impactam o varejo em 
algumas cidades, na maior parte delas o 
setor terciário é impulsionado pelo fluxo 
turístico”, afirmou o presidente da FBHA 
— Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação e membro do Conselho 
Empresarial de Hospitalidade e Turismo 
da CNC — Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, Alexandre Sampaio, em ar-
tigo publicado recentemente numa 
revista especializada em turismo.

De acordo com o Presidente da ABAV 
—Associação Brasileira das Agências 
de Viagem, Edmar Bull, as empresas do 
segmento já começaram a sentir o impac-
to dos feriados com o aumento na pro-
cura por pacotes de viagens. A entidade 
estima que a demanda por viagens de 
lazer em 2017 deverá crescer entre 8% 
e 14%. “Os brasileiros vão poder viajar 
mais, gastando menos, porque uma das 
vantagens da ocupação pulverizada ao 
longo do ano é o maior equilíbrio na 
equação oferta x demanda, o que impacta 
diretamente na composição das tarifas 
aéreas e hoteleiras”, comentou Bull.

O levantamento foi feito pelo 
Ministério do Turismo, em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas, levan-
do em consideração os feriados de 21 
de abril (Tiradentes, sexta-feira), 1º de 
maio (Dia do Trabalho, segunda-feira), 
15 de junho (Corpus Christi, quinta-
feira), 7 de setembro (Independência do 
Brasil, quinta-feira), 12 de outubro (Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, quinta-
feira) e 2 de novembro (Finados, quinta-
feira). Carnaval, Semana Santa, Natal e 
Réveillon foram desconsiderados, porque 
em via de regra, geram fins de semana 
prolongados e a ideia da projeção foi 
levantar qual o valor a ser acrescentado 
na movimentação econômica nacional 
em 2017. Em 2015, previsão similar foi 
realizada e na ocasião foi verificado que 
os feriados movimentariam R$ 18 bilhões.

Brasil registra recorde de turistas 
estrangeiros em 2016

No ano dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, o Brasil registrou recor-
de na entrada de turistas estrangeiros. 

Alexandre Sam-
paio: “O turismo é 
um grande impul-
sionador de outras 
52 áreas, seja 
direta ou indireta-
mente”
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Números apurados pelo Ministério do 
Turismo revelam que 6,6 milhões de visi-
tantes internacionais entraram no País no 
ano passado, um aumento de 4,8% em re-
lação a 2015. No total, eles injetaram US$ 
6,2 bilhões na economia nacional, o equi-
valente a mais de R$ 21 bilhões. O mon-
tante é 6,2% maior que os US$ 5,84 bi-
lhões gastos em 2015. Fazendo uma breve 
comparação, a Inglaterra, último país a 
sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
registrou um crescimento de 0,92% de 
2011 para 2012. Nos anos subsequentes, 
o aumento médio foi de 5% ao ano. 

Dos visitantes internacionais que de-
sembarcaram no País, cerca de 95% disse-
ram que pretendem retornar. Entretanto, 
o Ministro do Turismo Marx Beltrão 
pretende intensificar ainda mais a pro-
moção do Brasil mundo afora. “Mas só 
a recomendação de pessoas conhecidas 
não é suficiente. Precisamos intensificar 
a promoção internacional”, argumentou.

A vizinha Argentina continua no 
topo da lista de países que mais en-
viam turistas para o Brasil, seguida dos 
Estados Unidos. Mais de 2,1 milhões 
de argentinos e 600 mil norte-ameri-
canos entraram no País de janeiro a 
dezembro. A lista dos principais paí-
ses emissores é completada por Chile, 
Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, 
Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha.

A metade dos visitantes interna-
cionais que desembarcam no Brasil 

tem o lazer como o principal motivo da 
viagem, ficam em hotéis, flats ou pou-
sadas e viajam em família ou de casal. 
Quatro em cada 10 turistas estrangeiros 
têm a internet como principal fonte de 
informação. Os amigos e parentes são os 
principais influenciadores para cerca de 
30% dos entrevistados. Os números são 
baseados nos dados do Banco Central, 
Polícia Federal e Demanda Turística 
Internacional, do Ministério do Turismo.

Ministério do Turismo 
lança programa para 
qualifi cação internacional

Com a proposta de promover a 
cooperação internacional na área de 
turismo e hospitalidade e contribuir 
para o aumento da competitividade do 
trade turístico brasileiro, o Ministério do 
Turismo pretende implantar o Programa 
de Qualificação Internacional em 
Turismo e Hospitalidade. A iniciativa 
prevê o envio de 120 alunos de cursos 
técnicos e de graduação de instituições 
públicas para até três meses de trei-
namento no Reino Unido em 2018. A 
seleção dos estudantes será realizada no 
primeiro semestre deste ano. O MTur 
investirá R$ 5 milhões no programa.

A proposta é complementar a for-
mação dos estudantes em outro idioma 
e técnicas de turismo e hospitalidade. 
Os recursos do Ministério do Turismo 

Marx Beltrão: 
“Precisamos 
intensifi car a pro-
moção interna-
cional do turismo 
brasileiro”

Roberto Castro/Ascom/MTur
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a primeira operação comercial de um 
A380 na América do Sul e marca os 10 
anos de atuação da Emirates no Brasil 
em 2017. O voo EK261 com o A380, em 
substituição ao atual Boeing 777-300ER, 
sairá de Dubai (DXB) às 8h35 e pousará 
diariamente em Guarulhos às 16h30. A 
partida (voo EK262) de GRU está marca-
da para a 1h25 com chegada prevista em 
Dubai às 22h55. O A380 da Emirates terá 
capacidade para 491 passageiros, sendo 
14 assentos para a Primeira Classe, 76 
para a Business e 401 para a Econômica. 

Para receber aeronaves de grande 
porte, o Terminal 3, inaugurado em 
maio de 2014, conta com cinco posições 
com pontes de embarque e seis remotas. 
Além disso, a Concessionária realizou 
obras nas pistas de pouso/decolagem 
e de taxiamento e modernizou o siste-
ma de pouso por instrumentos (ILS), 
com a instalação da categoria III-A. 

Do ponto de vista econômico, a ope-
ração de uma aeronave do porte de um 
A380 na rota GRU-Dubai encontra respal-
do no crescimento da demanda para Ásia 
e para o Oriente Médio registrado no ano 
passado. A operação com uma aeronave 
de maior capacidade está em linha com a 
estratégia adotada por outras companhias 
aéreas em 2016 para a América do Sul e 
Central, Europa e África. É preciso con-
siderar ainda que Guarulhos é o maior 
aeroporto da América do Sul e o principal 
hub do País, conectando São Paulo às 
maiores cidades da Europa, dos Estados 
Unidos e de países sul-americanos e, 
cada vez mais, aos mercados emergen-
tes como o Oriente Médio e a África. 

Airbus A380 será operado em voo da 
Emirates a partir de março

serão repassados a entidades da admi-
nistração pública, que firmarão con-
vênio com a Pasta, por meio de Termo 
de Execução Descentralizada. A bolsa 
arcará com a matrícula na universidade, 
além de cobrir gastos com hospedagem, 
alimentação, auxílio-deslocamento, 
seguro saúde e ajuda de custo mensal. 

Os critérios de seleção dos bol-
sistas serão os mesmos dos utili-
zados nas experiências de 2013 e 
2014. Dentre eles, o estudante deve 
ser brasileiro e residir no país no 
momento da candidatura; estar 
matriculado em curso de bachare-
lado, licenciatura, e/ou tecnólogo 
em Turismo e/ou Hospitalidade; 
ter integralizado de 20% a 80% do 
currículo previsto do seu curso; 
ter obtido nota no ENEM —Exame 
Nacional do Ensino Médio igual 
ou superior a 600 pontos, a partir 
de 2009; apresentar perfil de alu-
no de excelência, baseado no bom 
desempenho acadêmico, segundo 
parâmetros da Instituição de Ensino 
Superior e; comprovar proficiên-
cia mínima em língua inglesa.

A grade disciplinar será a mesma 
para todos os estudantes, mesmo os 
que estejam em diferentes institui-
ções da Associação de Colleges, como 
são chamadas as faculdades no Reino 
Unido. O chefe de cozinha britânico 
Jamie Oliver é esperado para ministrar 
algumas aulas na área de gastrono-
mia para um grupo desses estudan-
tes. Para Londres serão 12 vagas, 
enquanto as demais serão destinadas 
a outras cidades da Inglaterra e para 
outros países do Reino Unido (Escócia, 
País de Gales e Irlanda do Norte).

Aeroporto de Guarulhos 
passa a receber Airbus A380 
a partir de 26 de março

O GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo passa a 
receber regularmente a partir do dia 
26 de março o voo diário da Emirates 
com o Airbus A380, a maior aeronave 
comercial do mundo em operação. A 
rota Dubai-Guarulhos também será 
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Aumenta número de voos 
de Belo Horizonte a Buenos Aires 

A companhia Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras recebeu aprovação das autori-
dades aeroportuárias brasileira e argen-
tina para iniciar voos à capital portenha 
(por meio do aeroporto de Ezeiza) no dia 
6 de março, com uma ligação diária que 
partirá de Belo Horizonte. Desta forma, 
os clientes de todas as regiões do Brasil 
poderão chegar a Buenos Aires a partir da 
capital mineira e sem escalas. Os voos se-
rão realizados com os jatos Embraer 195, 
que têm capacidade para até 118 clientes 
e contam com mais de 40 canais de TV 
SKY ao vivo (disponível em território 
brasileiro) em telas individuais. Também 
a bordo, os viajantes contarão com snacks 
e bebida à vontade e sem custo adicional. 

Já a Gol dará início no próximo dia 5 de 
março a sua primeira operação internacio-
nal com origem no aeroporto de Confins, 
em Minas Gerais, para Buenos Aires, na 
Argentina. A companhia terá um voo 
direto semanalmente conectando as capitais 
mineira e argentina, lugar muito procurado 
pelos brasileiros.  Os clientes que embarcam 
em Confins terão à disposição um voo aos 
domingos com destino à Buenos Aires, e 
um voo às segundas retornando da capital 
portenha para Minas Gerais. Os voos serão 
operados com aeronaves Boeing 737-800 
com capacidade para até 170 passageiros. 

Comidas típicas em Mi-
nas Gerais são reconhecidas 
como patrimônios culturais

A goiabada cascão produzi-
da em Barão de Cocais e em São 
Bartolomeu, distrito de Ouro Preto e 
o Pastel de Angu de Itabirito, ci-
dades que compõem o Circuito do 
Ouro, em Minas Gerais, já foram 
tombadas pelo patrimônio imaterial 
dos seus respectivos municípios. 
Agora, elas são reconhecidas e pro-
tegidas como patrimônios culturais.

Visando promover o turismo, 
valorizar a cultura gastronômica e 
agregar valor aos produtos, além de 
criar experiências para os visitan-
tes e preservar as tradições, Minas 
Gerais enaltece um de seus maiores 
patrimônios: a gastronomia. Desde 
os ingredientes até o método de 
produção, tudo tem que seguir à 
risca o modo de fazer para se man-
ter e ser reconhecido como patri-
mônio. Os pratos ainda contam um 
pedacinho da história das fazendas 
e personagens de Minas Gerais.

A Goiabada Cascão é um dos doces 
mais tradicionais de Minas Gerais e se 
tornou Patrimônio Imaterial da cidade 
de Barão de Cocais. Feita com frutas 
colhidas na região, a polpa é retirada e os 
pedaços despejados no tacho pré-aque-
cido na fornalha. São mais de três horas 
de cozimento para o doce ficar pronto. 
O processo especial para criar o doce faz 
com que os produtores do município 
pleiteiem, agora, o título junto ao Iepha-
MG - Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais.

Uma das principais características 

Pastel de Angu 
de Itabirito é um 
dos patrimônios 

culturais da cidade 
mineira
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da goiabada de Barão de Cocais é 
o modo artesanal, produzida pelas 
famílias em pequena quantidade. 
As peneiras foram substituídas pelo 
liquidificador e agora usam açú-
car cristal no lugar de melado e as 
fornalhas que antes eram de barro 
são revestidas de cerâmica. Desde 
2015, os produtores que seguirem o 
padrão recebem um “selo cultural”, 
que atesta a qualidade do doce feito 
em Barão de Cocais. A Emater-MG 
- Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerais está 
promovendo cursos em parceria com 
a prefeitura para aprimorar ainda 
mais o valor agregado do doce.

Já o Pastel de Angu, ícone gastro-
nômico de ltabirito, foi criado por 
volta de 1851, na época de Itabira 
do Campo, distrito de Ouro Preto. 
Originalmente, a forma do Pastel 
de Angu era arredondada, o recheio 
colocado sobre a massa era enrolado 
e depois achatado para ser assado, 
e recebiam o nome de “Boroa”. 
Logo a receita f icou famosa e pas-
sou de geração para geração.  Os 
ingredientes uti l izados devem ser 
de primeira qualidade,  com o fubá 
de milho moído em moinho mo-
vido a água,  polvilho especial  e 
além do umbigo de banana,  ainda 
é oferecido com recheio de baca-
lhau,  carne de boi  moída,  carne 
de frango e também de quei jo.

Guilherme Paulus é eleito 
Presidente do Conselho do SPCVB

O SPCVB — São Paulo Convention 
& Visitors Bureau elegeu por aclamação 
o Presidente do Grupo GJP, Guilherme 
Paulus, como novo presidente do Conselho 
de Administração para o próximo biê-
nio (2017/2018). Paulus substitui o atual 
Presidente Juan Pablo de Vera,  da Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, que passa 
agora a ser o 1º Vice-presidente da pasta atual.  

A cerimônia oficial de posse dos 
dez novos membros do Conselho de 
Administração do SPCVB acontece no dia 
13 de fevereiro, na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Ibirapuera), a convite do 
Deputado Estadual Coronel Camilo. 
Confira como ficou a relação dos novos 
membros do Conselho de Administração 
do SPCVB na gestão 2017/2018. 
Presidente do Conselho de 
Administração: Guilherme 
Paulus – Grupo GJP
1º Vice-presidente: Juan Pablo de Vera 
- Reed Exhibitions Alcântara Machado
Vice-presidente financeiro: Raul 
Souza Sulzbacher – CDL Iguatemi 
Vice-presidentes conselheiros
Chieko Aoki – Blue Tree Hotels
Gabriela Baumgart – Expo Center Norte
Tarcisio Gargioni – Avianca
Paulo Salvador - Intercity
Patrick Mendes – Accor Hotels
Raffaele Cecere – R1 
Soluções Audiovisuais 
Rodrigo Cordeiro – MCI Group Brasil

Novo Conselho 
de Adminis-

tração do São 
Paulo Conven-
tion & Visitors 

Bureau para 
2017/2018
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Grupo Trend 
adquire empresa de locação de 
casa de férias nos Estados Unidos

O Grupo Trend expande sua 
atuação no mercado internacional 
com uma nova aquisição. A com-
panhia acaba de assumir o controle 
acionário da VHC - Vacation Homes 
Collection, uma das maiores ad-
ministradoras de aluguel de casas 
de férias nos Estados Unidos, com 
escritórios em Orlando e Miami.

A VHC tem como suas áreas-
chave a administração de casas, 
locação e serviços de hospitalida-
de. A empresa conta ainda com 
uma equipe especializada de cam-
po e frota própria para oferecer 
um serviço diferenciado quando o 
assunto é o atendimento aos hós-
pedes, tudo para garantir a melhor 
experiência em sua hospedagem.

Com atuação forte nos Estados 
Unidos, Europa e América Latina, 
a VHC agora incorporada ao Grupo 
Trend disponibilizará para os agen-
tes de viagens um portal exclusivo 
de reservas com inúmeras facili-
dades. “Estamos acompanhando 
uma tendência irreversível em 
Orlando, que é a locação de casas. 
Após uma forte pesquisa e moni-
toramento chegamos à empresa de 
melhor nível de qualidade, oferta 
e atendimento, por isso escolhe-

Luis Paulo Luppa, 
Presidente do 
Grupo Trend

mos a VHC. Também teremos as 
empresas Trend Travel USA e VHC 
trabalhando juntas e conectadas em 
uma nova sede própria, proporcio-
nando uma experiência única aos 
viajantes”, explica Luis Paulo Luppa, 
Presidente do Grupo Trend. O Grupo 
já possui mais de 500 casas no por-
tfólio, próximos ao complexo Walt 
Disney World e centros comerciais. 

São Paulo C&VB 
lança Relatório de Atividades 2016

Contendo um resumo de todas as 
atividades realizadas pela entidade du-
rante o último ano, o SPCVB - São Paulo 
Convention & Visitors Bureau acaba de 
lançar o Relatório Anual 2016. De acor-
do com levantamento da entidade, com 
os eventos captados realizados em 2016 
somados aos captados confirmados 
até 2020, é estimada a movimentação 
econômica na cidade acima de R$151 
milhões somente com os visitantes.

Mesmo instituída como entidade 
estadual privada, sem fins lucrativos, 
o relatório é orientado por meio de 
metas quantitativas e qualitativas que 
norteiam os objetivos estabelecidos 
para o período e são alinhadas às ten-
dências e necessidades do mercado.

Com os resultados obtidos em 
cada área - Eventos Nacional e 
Internacional, Relacionamento, 
Pesquisa e Comunicação e 
Administrativo-Financeiro, além de 
Institucional -, o material reúne o pro-
cesso de captação de eventos nacio-
nais e internacionais para São Paulo.

O relatório mostra as atividades 
do SPCV em 2016



Trade

57

Receita cambial do turismo 
fecha 2016 com alta de 3%

Além de toda a mídia voltada para 
o Brasil, os Jogos Olímpicos trouxeram 
no ano passado um impacto positivo 
também na receita cambial do turismo, 
que representa os gastos dos visitantes 
estrangeiros no País. O acumulado de 
2016, cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% 
maior em relação ao registrado de janei-
ro a dezembro de 2015, US$ 5,8 bilhões.

Em agosto, mês de realização da 
Olimpíada, os gastos dos estrangei-
ros nos destinos nacionais somaram 
R$ 602 milhões, o que representou 
um aumento de 38% no comparati-
vo com o ano anterior. Foi o maior 
percentual de crescimento alcança-
do pela receita cambial do turismo 
em 2016. Em dezembro, no entanto, 
a receita voltou a cair, registrando 
uma variação negativa de 23,74%.

Enquanto a receita cambial teve 
um leve crescimento em 2016, os 
gastos dos brasileiros no exterior 
caíram 16,48% em relação a 2015.  
O acumulado nos 12 meses do ano 
passado foi de US$ 14,4 bilhões 
contra US$ 17,35 bilhões do ano 
anterior. A diferença entre o va-
lor deixado por brasileiros fora do 
país e o gasto dos estrangeiros no 
Brasil foi de US$ 8,4 bilhões nega-
tivos - o menor valor nos últimos 
seis anos. Os dados sobre receita e 
despesas com viagens internacionais 
são apurados pelo Banco Central.

LATAM Cargo Brasil 
inaugura novo terminal 
de cargas em Fortaleza (CE)

O novo terminal de cargas que 
acaba de entrar em operação é 
resultado de investimentos de R$ 
4,1 milhões e destinado exclusiva-
mente às cargas domésticas. Este 
novo terminal é o mais moderno da 
companhia na região Nordeste do 
País. Situado na região do aeropor-
to de Fortaleza, com área total de 
1.687 m², dispõe de nova estrutura e 
novos serviços que representam um 
significativo avanço em relação aos 
do antigo terminal, também loca-
lizado nos limites do aeroporto.

A nova área possui capacida-
de para movimentação de cerca de 
2 mil toneladas de cargas ao mês, 
um aumento de 33% em relação à 
1,5 tonelada mensal do terminal 
anterior. O espaço é totalmente 
verticalizado, o que o torna o mais 
alto da companhia no Nordeste, 
com prateleiras de mais de cinco 
metros de altura e capacidade para 
648 pallets. A previsão da com-
panhia é de que a nova estrutura 
dará mais agilidade às operações.

Diferenciais do terminal
Entre os muitos diferenciais 

deste terminal, é possível manejar, 
de forma simultânea, tanto cargas 
transportadas por cargueiros quanto 
por aviões de passageiros. O galpão 
também vai dispor de nova loja para 
atendimento, com oito posições de 
atendimento (cinco a mais em com-
paração ao antigo terminal) e capa-
cidade para até 45 clientes confor-
tavelmente acomodados. Terá áreas 
exclusivas para armazenamento de 
cargas perigosas e radioativas, três 
novas docas de recebimento de car-
gas, moderno sistema de segurança 
– por meio de circuito fechado de te-
levisão, novos refeitório e vestiários.

 

Aeroporto 
de Brasília (DF)
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Nobile Hotéis faz três 
conversões em janeiro e prossegue 
em ritmo acelerado de expansão

As conversões são das bandeiras Four 
Points By Sheraton, Quality e Dorisol

A Nobile Hotéis iniciou 2017 seguin-
do o plano de expansão, com cresci-
mento de receita e novas implantações. 
Atualmente a administradora hoteleira 
possui em sua carteira 26 empreendi-
mentos e outros 23 em construção ou 

Fachada do Gran 
Nobile Macaé

conversão nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  Somente 
no último mês de janeiro, a Nobile fez a 
conversão de três empreendimentos das 
bandeiras Four Points By Sheraton Macaé 
para Gran Nobile Macaé, do Quality 
Hotel Petrolina para o Nobile Suítes Del 
Rio Petrolina e do Dorisol Recife Grand 
Hotel para o Wydham Garden Recife.

O Gran Nobile Macaé está localizado 
a 15 minutos do centro econômico de 
Macaé, a 113 km do Aeroporto Santos 
Dumont e 197 km do Aeroporto do 
Galeão. Os viajantes de lazer encontram 
inúmeras opções de passeios no entorno 
e também na Região Serrana de Macaé, 
como Sana, Glicério e Frade, bem como 
as ilhas de Santana e do Francês.

O hotel dispõe de 164 apartamen-
tos distribuídos nas categorias luxo, 
premium e royal, com capacidade para 
acomodar até 04 pessoas. As suítes royal 
contam com mini cozinha e sala de estar. 
Todos os quartos possuem frigobar, 
bancada de trabalho, acesso wi-fi gratui-
to, TV a cabo e amplos banheiros com 
bancada em mármore. Para atender os 
eventos na região, o hotel de categoria 
upscale possui centro de convenções para 
sediar reuniões simultâneas para até 600 
pessoas e eventos sociais para  até 920 
pessoas”. Nossa expectativa é atingir ocu-
pação acima de 50% no primeiro semes-
tre desse ano”, afirma Roberto Bertino, 
Fundador e Presidente da Nobile Hotéis.

O Nobile Suítes Del Rio Petrolina está 
situado às margens do Rio São Francisco, 
sendo uma mescla de elegância e confor-
to, com fácil acesso. O empreendimento 
está distante 2 km do centro da cidade, 
a 10 km do Aeroporto Internacional 
Senador Nilo Coelho, 1 km do Centro 
de Convenções do destino e próximo as 
principais empresas da região, viníco-
las e fazendas produtoras de frutas da 
região. “Com mais esse empreendimento 
no nosso portfólio, esperamos fortale-
cer a marca Nobile na região Nordeste, 
onde a rede possui o maior número 
de unidades. Somente no Estado de 
Pernambuco, passamos a ofertar 1.088 
apartamentos. Também continuaremos 
a cumprir com afinco nossa missão de 
oferecer serviços de gestão em hospi-
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talidade com excelência, atendendo as 
expectativas mais exigentes dos clien-
tes e colaboradores”, afirma Bertino.

A moderna edificação de 12 anda-
res conta com 128 apartamentos, sen-
do a maioria com vista para o Rio São 
Francisco, nas categorias superior, luxo 
e premium, e duas unidades adaptadas 
para portadores de necessidades espe-
ciais. Os apartamentos são espaçosos e 
equipados, entre outros itens, com cama 
de casal, TV LCD, mesa de jantar com 
duas cadeiras e sofá. Todos os apartamen-
tos oferecem mesa de trabalho internet 
wi-fi cortesia, ar condicionado, frigobar 
e secador de cabelo.Nas área de eventos, 
conta com cinco salas, sendo uma destina-
da a pequenas reuniões. A maior sala tem 
capacidade para até 270 pessoas e ainda 
há na cobertura do prédio outro espaço 
capaz de comportar até 200 pessoas.

Outra aposta da Nobile Hotéis no esta-
do de Pernambuco é o Wyndham Garden 
Recife que na conversão de bandeira 
recebeu investimentos da ordem de R$ 2 
milhões em retrofit para a padronização 
e excelência no atendimento. O hotel está 
localizado a 35 minutos do porto de Suape 
(PE), 10 minutos do Aeroporto do Recife 
e possui fácil acesso ao centro histórico 
do Recife e de Olinda. A edificação conta  
com 17 andares distribuídos em 196 apar-
tamentos bem decorados e aconchegantes. 

Os apartamentos 
do Nobile Suítes Del 

Rio Petrolina contam 
com uma boa 
infraestrutura

A imponente 
fachada do 
Wyndham Garden 
Recife é uma 
referência na 
região

Eles são divididos nas categorias supe-
rior queen e twin, luxo e suíte premium, 
todos com acesso à internet wi-fi gratuita 
e equipados com os itens necessários 
para a confortável estadia. Lavanderia, 
piscina infantil, business center, room 
service 24 horas, salão de festas, acade-
mia de ginástica e estúdio para prática de 
pilates completam a estrutura do hotel.

Vocacionado a receber eventos 
sociais e corporativos, o Wyndham 
Garden Recife abriga sete espaços 
dotados de facilidades e equipamen-
tos para uso nos eventos. Entre os 
espaços, destaca-se a sala Francisco 
Brennand, com 234 m² e pé direi-
to de 2,45 metros, acomodando 300 
pessoas em layout auditório.  
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Bourbon Hotéis & Resorts 
faz conversão de hotel em Vitória (ES)

A rede hoteleira paranaense converteu 
uma unidade em Vitória (ES) que estava 
sendo administrada pela Allia Hotels, 
com o nome de Bristol Century Plaza 
Hotel e com isto, passou a se chamar 
Bourbon Vitória Residence Hotel. A edi-
ficação localizada na Praia de Camburi 
marca a entrada da Bourbon no Espírito 
Santo e o Diretor Regional da Bourbon 
Hotéis & Resorts, José Ozanir Castilhos, 
comemora. “Iniciamos 2017 consolidados 
na Região Sudeste e chegar a Vitória foi 
um grande passo nos planos de expansão 
da Rede. Já temos expertise neste segmen-
to com nosso Residence no Rio, em ótimo 
endereço na Barra da Tijuca. Estamos 
convictos do sucesso desta operação na 
capital capixaba”, destacou Castilhos.

O hotel conta com 141 apartamentos 
divididos em sete categorias, com va-
randa para apreciar a vista do mar. São 
equipados com ar condicionado, TV a 
cabo, acesso à internet Wi Fi, minibar, 
secador de cabelos e cofre eletrônico.  

Na gastronomia, os hóspedes têm 
como opções o Restaurante Arquipélago, 
aberto diariamente para café da ma-
nhã, almoço e jantar, e o Bar, que fica 
localizado dentro do restaurante.

O Bourbon Vitória conta com um es-
paço para eventos com estrutura comple-
ta e serviços personalizados. São quatro 
salas com capacidade para até 470 pesso-
as, simultaneamente. Com equipamentos 
modernos e uma equipe especializada, 
a estrutura será preparada para receber 
eventos de pequeno e médio porte, com 
total eficiência. Já na área de lazer, os hós-
pedes contam com piscina na cobertura, 
também com vista para o mar e convênio 
com uma moderna academia de ginástica 
cortesia para hóspedes, localizada a pou-
cos metros do residencial. Outras facili-
dades do hotel são o Room Service 24h, 
o Business Center e o estacionamento. 

Samba Hotéis comemora 
boa performance em 2016

A Samba Hotéis celebrará três anos de 
atuação no mercado em março de 2017 
e possui bons motivos para comemorar: 
atualmente administra quatro hotéis em 
três estados brasileiros sendo: Samba 
Foz do Iguassu (PR), Samba Angra dos 
Reis (RJ), Samba Rio de Pedras (MG) 
e Samba Viva! Sacramento-MG. Para 
2017 estão previstas quatro aberturas 
que acontecerão no primeiro semes-
tre e mais outras duas até dezembro. 
Com isto, a Samba Hotéis deverá fechar 
seu portfólio com dez empreendimen-
tos em seis estados brasileiros, além 
do Bossa Nova Beirute no Líbano.

De acordo com Guilherme Castro, 
CEO da Samba Hotéis, o faturamen-
to deste ano apresentou receita de 
R$15.500.00 e com REVPAR médio de 
R$125,00 para seus hotéis administra-
dos e rentabilidade média de 43% em 
GOP. E ele explica a boa performance: 
“Temos quatro pilares fundamentais em 
nossa atuação e se baseia na clareza na 
relação com o investidor, a contratação e 
motivação do time, um escritório corpo-
rativo forte e presente e a diversificação 
do portfólio de hotéis. Temos outras 
características que fazem a diferença e 

 José Ozanir: 
“Chegar a Vitória 
foi um grande 
passo nos planos 
de expansão 
da Rede” 
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isto inclui: localidades e mer-
cados diferentes entre os hotéis 
criando grande sinergia, vendas 
cruzadas e não competitividade 
e autofagia entre os produtos 
da empresa”, explica Castro.

Ele vê na instabilidade da 
economia e política no Brasil um 
bom momento para crescer. E 
para isto, aposta em treinamen-
tos sobre efetividade na execução 
de estratégias e tarefas, geren-
ciamento de receitas, revisão de 
forecast e análise financeira. 

Rede Tauá fatura 
R$ 140 milhões em 2016

A rede hoteleira mineira 
pretende crescer ainda mais e 
para isto aposta em investimentos 
constantes na modernização, am-
pliação e novos empreendimentos

A Rede Tauá está comemo-
rando seu desempenho em 2016. 
A empresa fechou o ano com 
10% de crescimento em relação 
a 2015 e faturamento de R$ 140 
milhões. A operação que mais 
cresceu foi o Tauá Resort Caeté, 
localizado na cidade de mesmo 

nome, em Minas Gerais, que 
deve fechar 2016 com 11% de 
crescimento em relação a 2015. O 
Tauá Grande Hotel Araxá, tam-
bém no estado mineiro, aumen-
tou sua receita em 10%, e o Tauá 
Hotel & Convention Atibaia, 
em São Paulo, cresceu 9% em 
relação ao ano anterior. Hoje, a 
rede oferece 973 apartamentos. 

Entre os principais motivos 
que garantiram o sucesso dos re-
sorts, mesmo em ano de crise, fo-
ram os constantes investimentos 
em ampliações. “Investimos alto 
nas ampliações da infraestrutura 
de lazer e de eventos, mantendo 
nosso padrão de atendimento di-
ferenciado. Com isto, obtivemos 
um crescimento entre os clientes 
de lazer em 2016”, afirma Lizete 
Ribeiro, Diretora Comercial 
e Marketing da Rede Tauá. 

Segundo ela, nos últimos dois 
anos (2015 e 2016), o investimen-
to total da Rede para ampliar 
suas operações foi de R$ 45 
milhões. Destes, R$ 14 milhões 
foram destinados a construção 
do Tauá Biz, primeiro hotel de 
categoria econômica da empresa, 
o qual terá 110 apartamentos na 
cidade de Jarinu, a apenas 4 km 

A operação que mais cresceu na rede Tauá foi na unidade de Caeté (MG)  
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do empreendimento de Atibaia, no inte-
rior de São Paulo. O Tauá Biz já está em 
fase de acabamento e deve ser inaugura-
do em maio de 2017.  Os empreendimen-
tos de Caeté e Araxá estão, desde 2015, 
em processo de retrofit com investimen-
tos de aproximadamente R$ 1 milhão, em 
cada operação, nos últimos dois anos.

Investimentos de R$ 200 milhões 
nos próximos anos

Cerca de R$ 30 milhões foram in-
vestidos no Tauá Hotel Atibaia, dos 
quais aproximadamente R$ 23 milhões 
foram investidos na construção do 
Salão América, maior espaço de even-
tos dentro de um hotel, no País, e na 
construção do primeiro novo bloco de 
apartamentos, com mais 192 unidades 
que deve ser entregue em dezembro 
de 2017. Os investimentos também 
contemplam dois novos restaurantes, 
que devem ser inaugurados em julho 
de 2017. O valor de R$ 6 milhões foram 
direcionados à ampliação da área de 
lazer do empreendimento, com a inau-
guração da Jota City e uma moderna 
infraestrutura com cinema, pista de 
boliche e amplo salão de jogos que serão 
inaugurados em outubro deste ano. 

Nos próximos cinco anos, o Tauá 
deve investir cerca de R$ 200 milhões 
para dobrar a oferta de apartamentos. O 
Tauá Alexânia terá investimento total de 
R$ 120 milhões. O projeto arquitetônico 
do empreendimento está praticamente 

concluído e a fase de terraplanagem 
começou em janeiro deste ano. A ex-
pectativa é de que ele seja inaugurado 
em 2019, com 200 apartamentos. A 
estrutura completa, com 400 aparta-
mentos, deve ser inaugurada em 2022.  

Atibaia deve receber, entre 2017 e 
2021, mais R$ 53 milhões para inau-
gurar 384 novos apartamentos, em 
outros dois blocos. O segundo bloco, 
também com 192 apartamentos, ficará 
pronto em 2020. A ampliação conta-
rá ainda com uma nova piscina, mais 
uma recepção, três novos espaços para 
churrasqueiras, mais um SPA e área 
fitness, nova pista de Cooper, nova 
lavanderia, além da ampliação da 
cozinha e das áreas administrativas.

O Tauá Grande Hotel & Termas 
Araxá receberá, em 2017, um aporte 
de aproximadamente R$ 2 milhões 
em um projeto de revitalização que 
irá resgatar o glamour e o charme do 
empreendimento idealizado pelo então 
presidente Getúlio Vargas. O maior 
castelo do Brasil foi construído para ser 
um Cassino e operou como tal entre os 
anos de 1944, quando foi inaugurado, 
até 1946, quando os jogos foram proi-
bidos no País. A expectativa é que o 
projeto de lei que regulamenta os jogos 
de azar no Brasil seja aprovado ainda 
este ano e, com isso, haverá bandeira 
verde para a retomada desta operação 
no Tauá Grande Hotel & Termas Araxá.

Já a unidade de Caeté, primeira da 
Rede, deve permanecer em processo 
de retrofit, com investimentos que irão 
variar de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão 
ao ano, nos próximos cinco anos. Os 
empresários de Belo Horizonte também 
têm planos de construir mais um hotel, 
em outra região próxima à capital de 
São Paulo, possivelmente na região de 
Araçariguama ou São Roque. O resort 
deverá oferecer mais 400 apartamentos 
e seguirá a mesma lógica dos demais, 
com infraestrutura que atende tanto 
hóspedes de negócios quanto os de 
lazer. Entre a aquisição do terreno e a 
construção de parte do terceiro resort 
de propriedade da Rede, serão inves-
tidos mais de R$ 45 milhões, consoli-
dando a expansão da rede na região.  

Lizete Ribeiro: 
“Investimos alto 
nas ampliações da 
infraestrutura de 
lazer e de eventos, 
mantendo nosso 
padrão de 
atendimento 
diferenciado” 
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Grupo Fasano 
inicia 2017 com novo website

Esta ferramenta permite que cada as-
sunto seja melhor explorado nos 15 
restaurantes e quatro hotéis do grupo

Nele são encontradas mudan-
ças estrategicamente estudadas que 
chegaram em um formato de melhor 
navegabilidade, visual mais impac-
tante, design responsivo e com me-
canismos que otimizam sua taxa de 
conversão. A equipe de Comunicação 
& Marketing do Grupo Fasano jun-
tamente com a agência SmartDesign, 
após um ano de pesquisas, inclu-
íram mapeamento das principais 
necessidades do setor, desenho de 
um layout em harmonia com a co-
municação atual da marca até fa-
tores intrínsecos à nova realidade 
virtual que garantem a performance 
do site para se gerar mais tráfego.

Segundo Constantino Bittencourt, 
sócio diretor do Fasano e responsável 
por gerir o novo projeto do site, des-
de 2015 o acesso à internet via mobile 
superou o desktop. “É fundamental que 
o grupo acompanhe as novas demandas 
e tendências tecnológicas do mercado 
e possamos oferecer uma experiência 
digital bem mais completa para nos-
sos clientes e parceiros. Nesse sentido, 
o acesso ao site Fasano via mobile se 
tornou 100% atraente e funcional, dentro 
de uma navegação simples e intuiti-
va”, comenta Constantino. Conteúdos 
mais abrangentes foram incorporados 

O novo site possui 
um detalhamento 
profundo e prático 
sobre serviços 
oferecidos em 
cada hotel ou 
restaurante

à plataforma, a exemplo de um espaço 
especialmente dedicado a sugestões e 
dicas do Concierge, além de novidades 
“real time” que permeiam o universo 
Fasano – como abertura de hotéis, shows, 
lançamento de produtos, pacotes de 
hospedagens, entre outros. Esta divisão 
permite que cada assunto seja melhor 
explorado nos 15 restaurantes e quatro 
hotéis do grupo, assim como encon-
trar mais facilmente as informações.

Com isto, pode se obter um deta-
lhamento profundo e prático sobre 
serviços oferecidos em cada uma 
dessas casas. Outra novidade anun-
ciada pelo Fasano é o lançamento de 
uma newsletter mensal que a partir 
de fevereiro vai falar diretamente 
com agências, operadoras, clientes 
e parceiros, sempre atualizada com 
conteúdos relevantes e dinâmicos.

Vivence Hotéis e Resorts 
pretende ter 20 hotéis até 2020

A administradora hoteleira goiana 
prepara- se para expandir sua atua-
ção em nível nacional. As cidades de 
Belém (PA) e São José do Rio Preto, 
no interior de São Paulo, estão no 
objetivo. A meta é gerir 20 hotéis até 
2020, nas regiões Centro  Oeste, Sul e 
Norte do País. Criada há oito anos, a  
rede consagrou -se no segmento com 
o Vivence Suítes Hotel, para o públi-
co corporativo; e com Ecologic Ville 
Resort, voltado ao lazer familiar e único 
da região com regime All Inclusive.

Agora, pretende assumir bandeiras 
de outros hotéis por meio do trabalho 
de rebranding, além de arrendar o 
Clube Jaó para transformá- lo em uma 
grande área de lazer para os hóspedes 
da Vivence Hotéis e Resorts. Os em-
preendimentos permitirão incluir no 
portfólio da rede segmentos econômi-
cos, superiores e resorts. “Buscamos 
hotéis independentes, familiares ou 
aqueles que desejam trocar sua ban-
deira, em busca de profissionalização 
e melhores resultados”, destaca a 
Diretora Operacional Vanessa Morales.
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Rede BHG deixou de adminis-
trar Solare São Luís Number One

A rede hoteleira BHG — Brazil 
Hospitality Group deixou a gestão do 
Solare São Luís Number One no último 
dia 31 de janeiro. O empreendimento 
localizado na Ponta D´Areia, na capital 
do Maranhão conta com 114 aparta-
mentos distribuídos em três categorias, 
com varanda e vista para o mar ou para 
Lagoa da Jansen. A infraestrutura dos 
apartamentos inclui cozinha america-
na, sala de estar e sala de jantar, TV a 
cabo com uma variada opções de canais 
a cabo, cofre e fechadura eletrônica, 
secador de cabelo e wi-fi, gratuito em 
todas as áreas do empreendimento.

Mesmo se desligando desta operação, 
a rede BHG continua atuando em São Luís 
com quatro outros empreendimentos: Tulip 
Inn Praiabella, Solare São Luis American, 
Soft Inn São Luís e o Gran Solare Lençóis 
Maranhenses, em Barrerinhas, portal de 
entrada para os Lençóis Maranhaenses.

Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa 
cresceu 7% nas vendas em 2016

A receita alcançou 34 milhões de 
dólares em 2016 e para 2017 
espera bater um novo recorde

Localizado em Mata de São João 
(BA), o empreendimento registrou 
crescimento na taxa de ocupação e 
de 7% em vendas totais em relação a 
2015. Com taxa média de ocupação 
em torno de 75% durante todo o ano, 
o empreendimento atingiu a marca 
de 100% em períodos como feriados 
prolongados, datas comemorativas 
e Carnaval. “O resultado financeiro 
de 2016 foi bastante positivo, espe-
cialmente se considerarmos o ce-
nário político-econômico do Brasil. 
Apesar de todos os desafios, 2016 
foi um ano muito importante para 
nós, pois comemoramos seis anos 

Vista área do Grand 
Palladium Imbassaí 

Resort & Spa
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de uma operação de sucesso e tam-
bém lançamos o Palladium Connect, 
programa de fidelização do grupo 
dirigido exclusivamente aos agentes 
de viagem, que já conta com mais 
de 1500 profissionais cadastrados 
no Brasil”, destaca Carollina Abud, 
diretora Comercial Brasil do grupo.

Sob o comando do Diretor  Geral 
Jesus Zalvidea, que completou seu 
primeiro ano no cargo, o Grand 
Palladium Imbassaí Resort & SPA 
alcançou em 2016 a receita de 34 
milhões de dólares, e para 2017 
espera bater um novo recorde. “A 
cada ano nos consolidamos mais no 
mercado brasileiro. Em 2015, in-
vestimos R$ 5 milhões em serviços, 
treinamento de funcionários e infra-
estrutura. Todos os investimentos 
proporcionaram aos nossos clientes 
uma experiência ainda mais comple-
ta. Nosso desafio e objetivo diário é 
o de transformar hóspedes em fãs, 
fidelizando os atuais e conquistando 
novos a cada dia”, enfatiza Zalvidea.

Em 2016, o Grand Palladium 
Imbassaí Resort & SPA registrou 
crescimento de 5,7% em sua diá-
ria média, composta por turistas 
vindos de vários estados brasi-
leiros, da Argentina, seguidos de 
uruguaios e chilenos. Em geral, 
estes hóspedes somam 5 noites em 
tempo médio de permanência no 
empreendimento. O hotel identifi-
cou também um aumento em torno 
de 10%, somente no último ano, 
no número de casais sem filhos em 
relação as famílias, resultado da 
criação e implantação de serviços e 
espaços exclusivos para adultos.

AccorHotels faz aquisições 
e parcerias estratégicas para 
avançar no segmento de lazer

A AccorHotels passou a inves-
tir em parcerias estratégicas para 
superar as expectativas dos hóspe-
des que viajam a negócios ou lazer. 
Para transformar o planejamento em 

números, além da rede possuir um 
canal de distribuição, ela também 
conta com o impulso do Fastbooking, 
adquirida em 2015 pelo Grupo. A 
empresa oferece a hotéis indepen-
dentes soluções e-commerce para in-
cremento de suas vendas diretas em 
canais eletrônicos e contribui para 
aumentar o tráfego no site accorho-
tels.com, assim como, gerenciamento 
de receita e inteligência competitiva.

Outra novidade é a parceria de 
longo prazo que a rede firmou com 
a Banyan Tree Holdings, empresa 
internacional e desenvolvedora de 
resorts, hotéis, residências e spas 
com 43 hotéis e resorts, 64 spas, 
77 galerias de varejo e três campos 
de golfe em 28 países. O objetivo 
é de que juntas consigam geren-
ciar e desenvolver a marca Banyan 
Tree no mundo todo. A partir de 
agora, o Banyan Tree terá acesso 
à rede global de reservas e ven-
das do grupo AccorHotels, bem 
como ao Le Club AccorHotels, 
seu programa de fidelidade.  

A expectativa é que a empre-
sa conquiste 20% do Market Share 
de lazer na América do Sul, até 
2020. Para isso, a equipe de ven-
das da AccorHotels irá trabalhar 
na aproximação da empresa com 
os principais operadores do mer-
cado e na implementação de novos 
planos familiares e tarifas espe-
ciais de lazer para facilitar a co-
mercialização de longo prazo. 

Uma nova comunicação visual 
também está sendo desenvolvida 
para os canais de vendas diretas da 
AccorHotels, que exigem uma abor-
dagem mais interativa e amigável. 
A intenção é melhorar a perfor-
mance das plataformas e deixá-las 
mais atraentes e intuitivas. “Um 
dos objetivos é convidar as mulhe-
res para nossos sites, pois são elas 
que, na maioria dos casos, tomam 
as decisões das viagens familia-
res”, explica Paulo Frias, Head of 
Sales AccorHotels América do Sul.
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Rio Othon Palace 
apresenta novo Gerente Geral

A Rede de Hotéis Othon anunciou 
o executivo George Mario Durante 
como novo gerente geral do Rio Othon 
Palace, em Copacabana. Especialista na 
hotelaria de alto luxo, o executivo tem 
mais de 30 anos de experiência no setor. 
Graduado em Letras pela Fundación 
UADE, de Buenos Aires, George Durante 
nasceu nos Estados Unidos, foi criado 
na Argentina e radicado no Brasil, onde 
trilhou uma carreira de muito sucesso.

O novo gerente geral do Rio Othon 
Palace teve passagens por diversas redes 
hoteleiras e atou em empreendimentos do 
segmento de luxo. No Rio Othon Palace, um 
dos objetivos do executivo será reposicionar 
o hotel trazendo muitas novidades para as 
áreas de Alimentos & Bebidas e Convenções. 

Ilha de Toque Toque 
Boutique Hotel 
tem nova Diretora Geral

O ITTBH - Ilha de Toque Toque 
Boutique Hotel, empreendimento locali-
zado em São Sebastião (SP), apresentou 
Renata Pavão como nova Diretora Geral 
do hotel. Antes, a profissional era respon-
sável pela direção operacional da unidade.

Renata é sócia-proprietária do 
empreendimento ao lado do marido 
Edson Costamilan Pavão, o qual dei-
xa o empreendimento aos comandos 
da esposa para assumir a Secretaria de 
Turismo de São Sebastião por indicação 
do Prefeito Felipe Augusto (PSDB).

GEORGE DURANTE

MARCELLO CAETANO Slaviero Hotéis 
contrata novo Gerente 
de operações regionais 
no PR e SC

Cincinato Cordeiro comandará 
a operação de 10 hotéis da 
rede nessas duas regiões

A Slaviero Hotéis acaba de no-
mear Cincinato Lui Cordeiro para 
a Gerência de Operações Regional 
e ele passa a coordenar as ativi-
dades de cerca de 10 hotéis em 
Santa Catarina, totalizando cerca 
de 1.100 habitações. Seus princi-
pais focos de atuação serão o con-
tínuo processo de aperfeiçoamento 
das operações diárias de hotelaria 
junto aos gerentes gerais e suas 
equipes, melhoria da performance 
de resultados e acompanhamen-
to das reformas em andamento. 

Cincinato Lui Cordeiro é for-
mado em Administração de 
Empresas, pós graduado em 
Administração Estratégica, com 
cursos de Gerenciamento Hoteleiro 
e Revenue Management pela Cornell 
University, e Digital Marketing pela 
New York University. Com mais 
de 20 anos atuando na hotelaria, 
já passou por redes como Deville e 
Intercity e nos últimos anos atuou 
como Diretor Superintendente de 
Hotelaria no grupo Habitasul (Hotéis 
em Jurerê Internacional e Serra 
Gaúcha), respondendo pela área de 
operações, comercial e marketing.
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Rede Mabu apresenta novo Ger-
ente Geral dos hotéis de Curitiba (PR)

Os hotéis Mabu Curitiba Business e 
Mabu Curitiba Express estão sob nova ge-
rência geral. O executivo Silvio Rossi ini-
ciou no segmento em 1993 e desenvolveu 
a sua carreira de executivo em grandes 
hotéis da capital paranaense. Formado 
em Administração – Gestão de Processos, 
pela Uninter, Silvio Rossi é, atualmen-
te, pós-graduando em Administração 
e Marketing, pela mesma faculdade. 
Silvio Rossi também foi vice-presidente 
do CCVB - Curitiba, Região e Litoral 
Convention e Visitors Bureau, entre 2015 
e 2016.O Mabu Curitiba Business está 
localizado na região central de Curitiba, 
ao lado de dois dos principais cartões-
postais da cidade – o prédio histórico 
da Universidade Federal do Paraná e o 
Teatro Guaíra. O Mabu Curitiba Express 
está localizado a 20 minutos do Centro de 
Curitiba e próximo às grandes empresas 
da cidade. É o primeiro hotel econô-
mico da Rede na capital paranaense. 

Hotel Villa Rossa (SP) 
apresenta nova Supervisora 
de Serviços

Com formação acadêmica pela 
Universidade Estácio de Sá em Hotelaria, 
pós-graduação em Controladoria e 
Finanças pela Uniabeu, Renata Tardelli 
é a nova Supervisora de Serviços 
do hotel Villa Rossa, localizado em 
São Roque, interior de São Paulo. 

Renata soma 12 anos de experiência na 

hotelaria, com passagens pelo Vila Galé 
(unidades de Salvador-BA, e Angra dos 
Reis-RJ), Blue Tree (empreendimentos em 
Angra dos Reis e Búzios-RJ, e Manaus- AM) 
e BHG (Angra dos Reis-RJ), exercendo os 
cargos de Gerente de Recepção, Supervisora 
Operacional e Analista Financeiro, respec-
tivamente.  A chegada da executiva mar-
ca um importante ciclo de renovação do 
empreendimento, que recentemente também 
reforçou a sua equipe comercial, capitane-
ada por Wagner Ricci, Gestor de Vendas.

Ímpar Suítes Expominas 
tem nova coordenadora de hospedagem

A executiva Aline Silva assumiu a 
coordenação de hospedagens do Ímpar 
Suítes Expominas, em Belo Horizonte. 
Antes de ser colaboradora da MHB — 
Minas Hospitality Business, que é a rede 
responsável pela administração do Ímpar 
Suítes. Aline obteve uma experiência de 10 
anos nas redes Transamérica e Promenade, 
onde passou por diversos setores como 
recepção, administração e eventos, e se 
qualificou para assumir seu novo cargo. 
Segundo Aline, assumir a coordenação de 
hospedagens no hotel significa a possibili-
dade de crescimento dentro da empresa.

SILVIO ROSSI

ALINE SILVA

RENATA TARDELLI
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Novo GG 
no Tauá Hotel & Convention Atibaia 

O executivo Odair Gonçalves passou a 
assumir a gerência geral do Tauá Hotel 
& Convention Atibaia, no interior de 
São Paulo. Gonçalves tem em seu currí-
culo nomes de grandes redes hoteleiras 
e agora tem a missão de garantir a ma-
nutenção das boas práticas administra-
tivas da Rede mineira na mega operação 
do Tauá Atibaia, que atende um enorme 
público de lazer, corporativo, e que 
está em forte processo de expansão.

Odair é graduado em Administração 
de empresas e traz em seu currículo 
uma sólida experiência em empre-
sas Nacionais e Multinacionais de 
grande e médio porte como Hilton 
São Paulo, Hotel Pergamon, Blue 
Tree Hotels, Slaviero Hoteis e Rede 
Bourbon Hotéis & Resorts, onde 
esteve nos últimos oito anos. 

Broa Golf Resort
anuncia novo gerente comercial

Localizado em Itirapina (SP), o 
Broa Golf Resort acaba de apresentar 
seu novo gerente comercial, Joaquim 
Carlos Nistal Filho. A contratação pre-

ODAIR GONÇALVES

tende alavancar ainda mais os negó-
cios do hotel até o final do ano. Nistal 
tem vasta experiência no segmento 
de hotelaria, já tendo atuado hotéis 
como Salinas do Maragogi, Rede 
Brasileira de Hotéis e Hotel Porto 
do Sol, além da operadora Projecta 
Turismo e do Ubatã Thermas Parque. 
O gerente fará o atendimento das 
contas corporativas do resort e pre-
tende alçar crescimento no movimen-
to de eventos do Broa e de grupos, 
como o da terceira idade, para 2017. 

 

Hotel SPaventura 
Ecolodge 
(SP) está sob nova gerência 

O Hotel SPaventura Ecolodge, em 
Ibiúna (SP), agora está sob a gerência 
geral de Rodrigo Dezan Cunha. O 
profissional conta com aproximada-
mente 30 anos de esperiência no setor 
hoteleiro e soma importantes passa-
gens por hotéis como: Transamérica 
São Paulo e Comandatuba, Hotel 
Unique, Breezes Buzios Resort & 
Spa e Summerville Beach Resort.

Dezan chega ao SPaventura 
Ecolodge com a missão de reposi-
cioná-lo no mercado hoteleiro, edi-
ficando a imagem e os valores da 
marca, hoje voltados ao turismo de 
negócios. Deste modo, as alternativas 
e soluções de sustentabilidade, eco-
turismo, agroflorestamento, esportes 
ao ar livre e atividades socioambien-
tais poderão ser contempladas por 
um número maior de hóspedes.

JOAQUIM CARLOS
RODRIGO DEZAN 
CUNHA
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Holiday Inn Parque 
Anhembi (SP) apresenta 
novidades em seu cardápio

Localizado na zona norte da capital 
paulista, o hotel conta com um cardápio 
exclusivo no Bar du Hotel desde o final 
do mês de janeiro, com versões de tapio-
cas e sorvetes gourmet servidos na taça 
coberta com chocolate branco e ao leite.

O ‘Sensação de Verão’ fica no car-
dápio até 20 de março. As novidades 
contam com a parceria da Produtos 
Quintal, empresa do segmento alimen-
tício especializada na fabricação e co-
mercialização de massas para tapiocas.

As tapiocas terão três versões sal-
gadas: tirinhas de frango ao curry com 
salada cítrica de repolho; com chilli de 
carne e salada cítrica de tomates com 
creme azedo e fajitas de frango picantes 

com salada de folhas e molho de iogur-
te. Haverá também uma opção mini 
feita com brigadeiro e doce de leite. A 
escolha pelo alimento se deu pelo bai-
xo teor de sódio e gordura, além de ser 
rica em carboidratos, de fácil digestão e 
não conter glúten. Já outra opção mais 
refrescante ficará por conta dos sorve-
tes gourmet, servidos em taças cober-
tas por chocolate branco ou ao leite.

O hotel paulistano também ofe-
receu em dezembro seu café da ma-
nhã com preço mais acessível para 
hóspedes e demais clientes. Estavam 
inclusas frutas laminadas, salada de 
frutas, iogurtes variados, frios e queijos 
diversos, pão de queijo, panquequi-
nha, tapioca e ovos mexidos feitos na 
hora, sucos antioxidantes, pães, leite, 
achocolatado, chá e, claro, o café. 

 

Sobremesas re-
frescantes serão 
servidas até mar-
ço no Holiday Inn 
Parque Anhembi
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Toque Gourmet assume a 
administração de A&B do hotel 
Cullinan Hplus Premium (DF)

A rede hoteleira Hplus anunciou 
que a empresa Toque Gourmet as-
sumiu a administração do setor de 
Alimentos e Bebidas do Cullinan 
Hplus Premium, empreendimen-
to localizado no Distrito Federal.

A empresa já possui uma boa relação 
com a rede hoteleira, sendo responsá-
vel pela administração de outros dois 
restaurantes, o do Athos Bulcão Hplus 
Executive e do Fusion Hplus Express+, 
além de preparar o café da manhã dos 
hotéis Vision Hplus Express+ e Saint 
Moritz Hplus Express, que não possuem 
restaurantes tradicionais, porém ofere-
cem o serviço de Room Service 24h.

Para o Cullinan Hplus Premium, 
foi criado um cardápio exclusivo: o 
Toque Gourmet Premium. “O pa-
drão internacional terá um toque de 
‘fusion tropical’, remetendo ainda à 
nouvelle cuisine, com molhos le-
ves e cuidado na apresentação, sem 
abrir mão da necessidade de rapidez 
que caracteriza a demanda hotelei-
ra. Tanto o cardápio do restaurante 
como o do room service terão vários 
pratos exclusivamente desenvolvidos 
para a bandeira Premium”, explicou 
Marli Aquino, Gerente Executiva 
de A&B da Toque Gourmet.

Além do cardápio diferenciado, uma 
grande novidade será a exclusiva Ilha 
de Café da Manhã, onde serão servi-
das iguarias como tapioca e crepe.

Casa Grande Hotel (SP) 
lança drinks para o verão

 O Casa Grande Hotel Resort & Spa, 
localizado na praia da Enseada, no 
Guarujá, litoral sul de São Paulo, prepa-
rou diversos drinks refrescantes para a 
estação mais quente do ano. É servido 
o Royal Apple, bebida bem gelada que 
leva gin, licor de laranja, suco de maçã 
verde e Schweppes Citrus em doses 
calculadas. Já o Paradiso mistura gin, 
xarope de romã e kiwi, gengibre, man-
jericão e club soda, dando a sensação 
de leveza. O Frozen Daikiri é quase um 
sorbet de curaçao blue, rum, abacaxi 
e limão, enquanto o Cagilimão é uma 
releitura do famoso “Caju Amigo”, 
combinando gin, caju em pedaços, limão 
e açúcar.  Também tendo o Gin como 
base, chegam aos bares do Casa Grande 
Hotel o Skyline (gin, curaçao blue, 
licor de pêssego, hortelã e Schweppes 
Citrus), o Sun kiss (Gin, tangerina, licor 
de tangerina e manjericão) e o inovador 

Restaurante do 
hotel Cullinan 
Hplus Premium, no 
Distrito Federal

Bebidas inusitadas, como a mistura de 
gin, romã, gengibre e manjericão, são 
opções refrescantes no Casa Grande 
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O Entrecôte 
grelhado com 

molho chimichurri, 
abóbora assada 

com queijo de 
cabra e agrião é 

uma das atrações 
do novo cardápio

Cervegin, blend de gin, xarope de gen-
gibre e abacaxi, limão e cerveja pilsen.

Por fim, o local serve também o Bali 
Beach, uma combinação de vodka, limão 
siciliano, carambola, uva, manjericão e 
gengibre; e o Saint Tropez, um mix de 
espumante, licor de laranja, lichia, mo-
rango, laranja, limão siciliano e hortelã. 
Durante todo o verão, o Casa Grande 
Hotel também realiza o Thai Sunset, even-
to com degustação de tapas tailandesas.

 
Nau Royal Hotel Boutique (SP)
apresenta novidades no menu

O hotel conceito boutique que fica 
na praia de Camburi, em São Sebastião 
(SP), apresenta novidades no Restaurante 
Azul Marinho. Com a diversificada 
cozinha contemporânea e receitas tipi-
camente caiçaras, com foco na gastro-
nomia sensorial e criativa, o restaurante 

recebe o verão 2017 com novos pratos. 
O novo cardápio traz novidades como 

a Moqueca Royal (camarões, mariscos, 
lulas e polvo, ao molho de pimentões, 
pupunha, leite de coco e dendê, servi-
dos com arroz vermelho e amêndoas e 
farofa de beiju; o Polvo Tarê (tentáculos 
grelhados ao ponto com batata migada e 
vinagrete de tomate, cebola roxa, azei-
tonas pretas e rúcula selvagem; o Penne 
à brasileira (penne, tomates com casse, 
abobrinha, mandioquinha, vinho bran-
co e manteiga; o Entrecôte (Entrecôte 
grelhado com molho chimichurri, 
abóbora assada com queijo de cabra e 
agrião) e o Filé Alto (Filé mignon ao 
molho Dijon, acompanhado de batatas ao 
murro e folhas de mostarda refogadas). 

O menu também ganhou pra-
tos infantis, que incluem o clássico 
Mac n’cheese  (Massa “al dente” mo-
lho de três queijos, golda defumado, 
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cheddar, grana padano gratinados 
com farofa de panko com ervas).

Alguns pratos de sucesso de 2016 
permanecem no cardápio, como o Risotto 
Negro (risoto cremoso com arroz ita-
liano al dente, no azeite, escurecido 
com tinta de lula, servido com lulas em 
anéis e ervilhas frescas) e o peixe em 
crosta (peixe da estação com crostas 
de castanhas e purê de banana da ter-
ra elaborado com creme de leite fresco 
e o tradicional azul marinho (abadejo 
ao molho de tomates frescos, banana 
da terra e toque de leite de côco).

Costa Brasilis Resort & Spa 
lança menu com pratos regionais

O chef Vladimir Silva, responsável 
pela cozinha do resort localizado em 
Santa Cruz de Cabrália (BA), lançou um 
novo cardápio no restaurante Ilha de 
Vera Cruz e no Bar da Piscina. Os pratos 
são inspirados na gastronomia regional 
e internacional com ingredientes fres-
cos da própria horta do hotel e muita 
variedade. O empreendimento também 
inaugurou o restaurante Recanto da Vila, 
de comida natural, que promete entrar 
para o circuito gastronômico da região. 

Por enquanto, o novo restaurante fun-
ciona das 13h00 às 19h00 horas, oferecen-
do apenas lanches, como açaí na tigela, 

creme de cupuaçu, tapiocas diversas, 
cuscuz de coco sem lactose e sem açúcar, 
bolos sem glúten, chás variados, café 
coado e café expresso da Nespresso, entre 
outros. “Percebemos que nossos hóspe-
des estão cada vez mais preocupados 
com uma alimentação saudável e resol-
vemos então inaugurar o restaurante de 
comida natural. Também aproveitamos 
a estação mais quente do ano para lançar 
os novos cardápios do nosso restaurante 
a La carte, o Ilha de Vera Cruz, e do bar 
da piscina. Em todos os espaços gastro-
nômicos usamos verduras e temperos 
da horta orgânica que cultivamos nas 
dependências do resort”, afirma Márcia 
Bitencourt, Diretora comercial do Grupo 
Samadhi Hotels, que administra o resort. 

Para o restaurante Ilha de Vera Cruz 
e o Bar da Piscina, o chef Vladimir Silva 
desenvolveu novos cardápios com 
pratos inspirados na gastronomia re-
gional e internacional, com opções de 
entradas, petiscos, sanduíches, saladas, 
massas, pratos principais e sobremesas.

Entre as entradas do novo menu 
estão o Ceviche de peixe com camarão, 
o Tomate ao pesto com mozarela de 
búfala e carpaccio de abobrinhas, além de 
saladas variadas. Entre os pratos prin-
cipais, destaque para o Badejo grelhado 
ao molho de cajá com legumes, banana 
da terra e pimenta biquinho, a Lagosta à 
sherry com arroz basmati e o Camarão 
VG salteado com molho de coentro, purê 
de batata baroa e caviar de quiabo.

O novo cardápio também ofere-
ce pratos de massa, como o Nhoque 
de vatapá com molho de camarão VG 
salteado, Risoto Marinara e Espaguette 
Mediterrâneo. Como opções de sobre-
mesa estão o Trio de cocadas (gengibre, 
queimada e maracujá), a Mousse de 
chocolate com cupuaçu, a Banana flambe, 
entre outras. O restaurante ainda conta 
com uma carta de vinhos para harmo-
nizar com todos os pratos do cardápio.

No Bar da Piscina, o novo cardápio 
é bem eclético, com opções de petiscos, 
sanduíches, porção de mini acarajés, 
saladas, pratos principais, especialidades 
regionais, pratos infantis, saladas, sucos e 
outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

O mini acarajé é 
uma das novida-
des servidas no 
Bar da Piscina 
do Costa Brasilis 
Resort, na Bahia
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 “Na hora de desenvolver o novo 
cardápio do Ilha de Vera Cruz desen-
volvi pratos que misturam as especia-
lidades regionais com ingredientes da 
gastronomia internacional e produtos 
da nossa horta orgânica. Já para o novo 
menu do Bar da Piscina abusei dos 
petiscos, sanduíches, saladas e sucos, 
que é o que o hóspede gosta de degus-
tar quando está à beira da piscina, com 
opões também para os que querem 
almoçar ou apenas tomar um drinque 
no local”, declara o chef Vladimir Silva.

Restaurante Drummond 
do Holiday Inn Savassi 
estreia novo cardápio

O cardápio do restaurante 
Drummond, do Holiday Inn Belo 
Horizonte Savassi, foi totalmente 
renovado. As alterações foram im-

 O linguine com ca-
marões e brócolis 

ao alho e óleo é 
uma das novida-

des do Restauran-
te Drummond

plantadas pelo chef André Paganini, 
que assumiu o comando da cozinha 
no início de novembro e contam com 
opções gastronômicas tradicionais e 
contemporâneas ao mesmo tempo. 

No couvert, a aposta do res-
taurante é a trilogia de queijos 
mineiros com redução de ace-
to e melado de cana (canastra 
real, serra salitre e meia cura).

Já nos petiscos, o chef destaca 
o pastel de rabada com pesto de 
agrião; surubim empanado com 
emulsão de limão; acarajé minei-
ro (bolinho de arroz recheado de 
galinha caipira e caruru a parte); 
dadinho de tapioca com queijo 
canastra e melado picante; carpac-
cio rústico com rúcula, alcaparras 
e molho de queijo, além de batatas 
fritas temperadas e pastel de angu.
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Para as saladas, as opções são sa-
lada de pupunha com bacon crocan-
te, tartar de tomate e flocos de alho; 
salada italiana; mesclum e caesar.

Para quem aprecia massas, a sele-
ção de Paganini para o menu é ravi-
óloni de costelinha no próprio molho 
com agridoce de pimenta; polvo 
grelhado com penne ao pomodoro; 
linguine com camarões e brócolis ao 
alho e óleo e espaguete à bolonhesa.

Para os risotos, são três as opções: 
frutos do mar (lula, polvo, camarão 
e mexilhão), mineiro (queijo minas 
e linguiça caipira) e brie com par-
ma crocante. Entra para o cardápio 
também a criação do chef, batizada 
com o mesmo nome do restaurante. 
O Drummond é um confit de ga-
linha caipira ao molho de laranja 
com purê de inhame e cebola dou-
rada. Há ainda o galeto grelhado 
com risoto de pupunha tostado. 

Nas carnes vermelhas, o tour-
nedor de sol com creme de páprica 
picante e mandioca na manteiga 
de garrafa; filé ao molho de vinho 
com batatas gratinadas e panturri-
lha de porco no próprio molho com 
risoto de queijo minas e jiló cara-
melizado compõem o cardápio.

O chef também preparou opções 
de peixes, como o papilote de sal-
mão com cogumelos frescos e mo-
lho de saquê com toque de wasabi; 
trilha empanada ao molho provençal 
e purê suave de alho; bacalhau do 
cerrado; surubim salgado ao molho 
de limão capeta com polenta de can-
jiquinha e banana da terra grelhada.

Para finalizar a refeição, são 
servidos petit gateau; cheesecake 
de brownie com creme inglês; pa-
pilote de frutas em rum e açúcar 
mascavo com sorvete de creme; 
mousse de queijo com calda quen-
te de goiabada; pout pourri de 
doces mineiros e frutas da estação.

Até então, as novidades no cardá-
pio têm atraído cada vez mais clientes 
e apreciadores da alta gastronomia, 
gerando diversos comentários po-
sitivos em sites de avaliações.

Hotel Solar do Império e 
Pousada Tankamana 
participam de festival gourmet

De 17 a 29 de janeiro, a Serra 
Fluminense recebeu a 16ª edição do 
Petrópolis Gourmet. A tradição cer-
vejeira iniciada na cidade imperial em 
1853 foi o tema para o festival deste 
ano: Cerveja na Panela. Restaurantes 
da região usaram a bebida na prepara-
ção ou na harmonização dos pratos. 

No restaurante Imperatriz Leopoldina, 
no Hotel Solar do Império, e na Pousada 
Tankamana, onde o chef belga Betrand 
Materne comandou a festa, foi servido 
um menu completo com direito a cer-
veja no prato. De entrada, um leitão 
confit com molho agridoce de laranja 
e, em seguida, tournedor com risoto 
de aspargos e cevada cozido na cerveja 
com crisp de linguiça. Na sobremesa, 
os visitantes apreciaram uma mousse 
de chocolate ao leite com especiarias.

O festival surgiu com  um gru-
po de conhecedores da variedade 
de produtos cultivados e da diver-
sidade gastronômica da região.

Celebration Resort 
Olímpia (SP) 
recebeu Festival Português

O Celebration Resort Olímpia, no inte-
rior de São Paulo, promoveu um festival 
gastronômico que homenageou a cozinha 
portuguesa. O carro chefe da culinária da-
quele país, o Bacalhau, esteve presente em 
diversos pratos nos dois jantares temáticos 

‘Cerveja na Panela’ foi o tema do festival 
gastronômico realizado em Petrópolis (RJ)

MARCOS LARA
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realizados. Foram servidos petiscos e pra-
tos portugueses da entrada à sobremesa. 

Para entrar totalmente no clima de 
Portugal, houve também apresentação 
de dança portuguesa na área das pis-
cinas do Celebration Resort Olímpia e 

música ao vivo. O Festival Português 
é mais um dos eventos temáticos re-
alizados pelo resort, que no último 
ano já promoveu finais de semana se-
melhantes destacando a gastronomia 
árabe, espanhola, italiana e japonesa.

Decoração do restaurante Prata da Casa, no Celebration Resort Olímpia (SP)
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Nannai Resort & Spa 
promoveu jantar harmonizado 

O Resort localizado na praia de 
Muro Alto, a 54 km de Recife e a 9 km 
de Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE), 
iniciou no dia 27 de janeiro seu pri-
meiro jantar harmonizado do ano. O 
evento aconteceu  no Bar Gamboa, um 
dos ambientes do resort e teve como 
objetivo principal proporcionar uma 
nova experiência da alta gastronomia 

e da elaboração de pratos que enrique-
cem os ingredientes típicos da região.

Para essa edição, o jantar contou 
com um menu exclusivo, que desta-
ca elementos frescos como o meda-
lhão de lagosta, risoto de camarão e 
o carré de cordeiro que acompanha 
um sofisticado caviar de berinjela.

Confi ra como foi o menu: 
Entrada: Medalhão de lagos-

ta com de beterraba ao perfume de 
tangerina, harmonizado com espu-
mante Cuvée Nannai Brut (Brasil); 

Prato Principal: Risoto de camarão 
ao molho de lagosta, harmonizado com 
Encosta do Sobral Branco (Portugal); 

Prato Principal: Carré de 
Cordeiro em crosta de ervas, com 
caviar de berinjela e harmoni-
zado com Las Perdices Reserva 
Cabernet Sauvignon (Argentina); 

Sobremesa: Petit Gateau Caseiro 
ao molho inglês, harmonizado com 
Vineyard Petit Manseng 2012.

Praia Ipanema Hotel (RJ)
 lança nova carta de drinks

O empreendimento localizado na 
Praia Ipanema, no Rio de Janeiro, 
lançou uma nova carta de drinks 
especiais para o Espaço 7zero6, que 
fica no terraço do hotel. Quem assina 
esta carta de drinks é Alex Mesquita 
e entre as sugestões do mixologista, 
ele destaca a Pepper in Rio - Cachaça 
Leblon, mix de cítricos e pimenta dedo 
de moça; La Mia Sicilia - Grey Goose 
la poire, Martini bianco, limão tahi-
ti e suco de Cranberry; Caipi 7zero6 
- Vodka Grey Goose Lapoire, limão 
siciliano cortado em cubos, maracujá 
e mel de laranjeira. Estão presentes 
na carta o Creative Cocktail - Rum 
Bacardi oito anos, licor 43, morango, 
syrup de gengibre e Espumante ex-
tra brut; Nectar 7zero6 - Grey Goose 
l’orange, limoncello, framboesa e suco 
de maça verde e o Friend’s Julep - 
Makers Mark, Martini rosso, limão 
tahiti, rapadura, hortelã e club soda.

Alex aposta também em alguns 

O jantar harmoni-
zado teve como 
objetivo principal 
proporcionar uma 
nova experiência da 
alta gastronomia
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spritz que vão além do aperol spriz, 
como o Spritz Unusual - com o so-
fisticado licor St. Germain, bitter de 
laranja e espumante extra brut; e o 
refrescante Season Of Love - Gin bom-
bay, manjericão, pepino, uva verde e 
tônica. “A inspiração da carta está no 
fato de hoje estarmos reunindo poucos 
insumos e ingredientes para a constru-
ção de um melhor coquetel. Ou seja, 
menos é mais. Uma coquetelaria fru-
tada, muito equilibrada em sabores, 
com nuances cítricas e pouco amar-
gas. Como praticamente temos calor 
o ano inteiro, isso também foi levado 
em consideração”, explica Mesquita.

Para acompanhar os drinks, opções 
como o Polvo Crocante – com tartare de 
tomate confit e maçã ácida ao perfume 
de curry indiano e o Ceviche de Frutos 
do Mar – ao molho cítrico, pimenta rosa 
e chips de raízes. Para adoçar, a aposta 
é o Crumble de Abacaxi – flambado em 
cachaça envelhecida e emulsão de côco. 

A nova carta de 
drinks do Praia 

Ipanema foi 
elaborada para 
uma coquetela-
ria frutada, com 

nuances cítricas e 
pouco amargas

Restaurante do Delphin 
Hotel Guarujá 
incrementa cardápio de pizza

O Dona Eva, restaurante do Delphin 
Hotel Guarujá especializado em frutos do 
mar, acaba de incrementar sua oferta de 
pizzas e traz novidades diretamente de sua 
cozinha para aprimorar a experiência de seus 
clientes. Atualmente, o menu conta com 14 
sabores, entre salgadas (muçarela, calabresa, 
marguerita, brócolis, paulista, peito de peru, 
portuguesa, quatro queijos, catupiry, basílica, 
caiçara e “a vovó”) e doces (banana e choco-
late). Além disso, um pizzaiolo passa a ficar 
totalmente dedicado à produção das pizzas, 
compreendendo todas as etapas, da confec-
ção das massas à preparação dos molhos e 
ingredientes. Todas elas são assadas em um 
forno a lenha, conferindo um sabor ainda 
mais artesanal e caseiro, atributos que casam 
bem com o Dona Eva. A casa trabalha com 
opções integrais e sem glúten sob demanda. 
O cardápio de pizzas é oferecido de terça 
a domingo, sempre no turno da noite.
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Monreale Hotel Resort 
inaugura duas novas áreas de lazer

O empreendimento localizado 
em Poços de Caldas (MG) acaba de 
inaugurar o Parque da Galera e o 
Parque Indoor. As novidades estão 
entre as opções de lazer para os bebês 
e crianças hospedados no hotel. O 
antigo salão de jogos foi transforma-
do em um moderno Parque Indoor e 
o espaço conta  com duas piscinas de 
bolinhas, cinco escorregadores, um 
túnel caracol, duas camas elásticas, 
circuito 45 módulos, com ponte rio 
que cai, campo de futebol de grama 
sintética, duas máquinas de bas-
quete, máquina de dança, máquinas 
eletrônicas de carro de corridas. 

Já o Parque da Galera possui uma 
estrutura com seis escorregadores, 
dois trenzinhos, 27 módulos, quatro 

balanços, uma gangorra, duas camas 
elásticas, um balanço tipo vai e vem, 
quatro brinquedos de molas e dois cai-
xotes de areia.  ”Nossos parques foram 
projetados para crianças a partir de 3 
anos de idade, porém os mais novos 
podem desfrutar dos brinquedos acom-
panhados de um responsável adulto”, 
afirma Jair Joaz, gerente do Resort.

Segundo ele, os parques vieram 
para somar às opções de lazer, pro-
porcionando aos hóspedes os melho-
res momentos em família. Além dos 
lançamentos, quem visitar o hotel 
nas férias e no carnaval contará com 
uma programação diversificada com 
atrações especiais para a garotada 
e para os pais. Dentre os destaques 
estão show com Geraldo Magela, 
o ceguinho mais famoso do Brasil, 
teatros, brincadeiras e gincanas.

Nova área de lazer 
do Monreale Hotel 
Resort, em Poços 
de Caldas (MG)

ModernizaçãoModernização
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Bristol Zaniboni Hotel (MG) 
troca o piso dos apartamentos

O empreendimento localizado na 
cidade paulista de Mogi Mirim está de 
cara nova para os hóspedes em 2017. 
Agora, todas as 129 acomodações do 
hotel contam com pisos de madeira. A 
mudança veio em decorrência da alta 
demanda dos visitantes. No ano passa-
do, o hotel inaugurou uma torre já com 
a melhoria, o que agradou bastante ao 
público. Por isso, a direção resolveu re-
plicar a ideia no restante das instalações. 
“Nosso foco é o hóspede e queremos 
que a estadia dele seja perfeita. Quando 
inauguramos a nova torre, os pisos já 
eram em madeira. Desde então, querí-
amos implantar esse item de melhoria 
em todo o hotel. Hoje, 100% da unidade 
possui esse tipo de piso”, afirma o geren-
te geral da unidade, Gilson Luis Costa.

No primeiro semestre de 2016, o 
empreendimento também realizou 
mudanças na área da academia e do 
restaurante, para garantir a qualida-
de no atendimento de seus hóspe-
des, cujo perfil é 98% corporativo.

La Torre Resort (BA) 
promove nova experiência com bar 
temático no parque

O La Torre Resort de Porto Seguro 
inaugurou um novo bar temático, com 
um trailer inserido no parque do resort. 
No novo espaço são servidos coque-
téis especiais à base de frutas tropicais 
como graviola, pitanga, goiaba, biri-biri 
e outras, a maioria produzidas biolo-
gicamente na propriedade do resort.

Ambientado em 20 mil m² de área 
verde o novo bar se integra totalmen-
te na natureza e é destinado a happy 

Fachada do Bristol 
Zaniboni, em 
Mogi Mirim (SP)
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hour nos finais da tarde, quando tem 
uma iluminação provocada pelo pôr-
do-sol na Mata Atlântica. Todos os dias 
tem música ao vivo das 17h às 20h. 
“O novo espaço Happy Hour oferece 
uma nova experiência, oposta àquela 
de praia, onde os hóspedes vivem na 
estrutura da cabana. É inspirado no 
conceito de público Millenials que hoje 
determina as modas do mercado como 
o maior público consumidor na próxi-
ma década”, explicou o diretor geral 
do La Torre Resort, Luigi Rotunno.

Pousada Casa de Maria (BA) 
inaugura Apartamento Luxo e 
renova área externa

A Pousada Casa de Maria, situada 
em Prado (BA), abriu o primeiro mês 
das férias de verão com novidades. 
Preparando-se para receber a alta de-
manda de turistas no período, a dire-

Novo bar temático 
do La Torre Resort 

(BA) conta com 
trailer envolvido 

por área verde

ção do empreendimento fez algumas 
modificações estruturais e inaugurou 
um apartamento na categoria Luxo.

Trata-se de um espaço dedicado para 
casais, com decoração de itens vindos 
de várias partes do Brasil e do artesa-
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nato local, movimentando a economia 
do litoral sul da Bahia. Os novos leitos 
também são maiores que os dos demais 
apartamentos e oferecem alguns brin-
des exclusivos para os hóspedes dessas 
habitações. Para a diretoria, o foco é 
pautar os novos apartamentos na elegân-
cia, uma vez que o restante da decoração 
da pousada leva o estilo mais rústico.

Outro novo espaço do empreen-
dimento é a área de relaxamento no 

jardim. O local foi emoldurado no 
formato de tenda-bangalô oriental e 
equipado com grandes poltronas de 
conforto, na beira da piscina. Além 
disso, a pousada ganhou novos itens 
de decoração trazidos pela direção em 
expedição pelo Marrocos, como lustres, 
luminárias e aparelhagem de cozinha. 

Holiday Inn Belo Horizonte 
adota tecnologia que agrega 
efi ciência operacional

O hotel Holiday Inn Belo Horizonte, 
localizado no bairro da Savassi, começou 
a testar em agosto do ano passado algu-
mas tecnologias aplicadas para melhorar 
a eficiência operacional e garantir mais 
qualidade à estadia de seus hóspedes. 
Um exemplo delas é um aplicativo para 
smartphone que funciona como um 
gerenciador de tarefas. O experimento 
deu certo e já rende bons resultados em 
áreas com grandes demandas como TI, 
manutenção, segurança e compras do 
empreendimento. Na área de governança, 

 Novo apartamento 
Luxo na Pousada 
Casa de Maria, em 
Prado (BA)

O Holiday Inn Belo 
Horizonte possui 
agora um aplica-
tivo para celular 

com gerenciador 
de tarefas
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uma tecnologia sem fio é capaz substituir 
a chave mestra dos quartos na abertura 
de portas e outro auxilia na comunica-
ção com hóspedes de diversos idiomas.

Pelo smartphone, os funcionários 
controlam, incluem e gerenciam o an-
damento de demandas e chamados em 
apenas um sistema. Tudo praticamente 
em alguns toques. “Utilizando o apli-
cativo visualizamos todas as demandas 
e chamados que estão pendentes. Isso 
trouxe mais agilidade na execução dos 
serviços solicitados, garantindo uma 
maior velocidade de resposta na manu-
tenção do prédio”, garante o gerente de 
manutenção e segurança, Diego Rocha.

Outro ganho para o empreendi-
mento é a eficiência operacional, já que 
cada chamado aberto é registrado com 
identificação do funcionário, data da 
inclusão e finalização do atendimen-
to. “Não temos perda de informação. 
Mesmo que a pessoa esqueça, ela será 
notificada da pendência logo que abrir o 
programa no celular”, completa Rocha.

Tecnologia sem fi o
O acesso aos quartos feito pelos 

funcionários ganhou mais um método e 
com isso, mais eficácia. Com uma fita que 
leva a tecnologia NFC (Sigla inglesa para 
Near Field Communication - algo como 
Comunicação de Campo Próximo, em 
tradução livre) nos aparelhos, substitui o 
uso do convencional cartão com a chave 
mestra. “Não é o celular que abre a porta. 
O que fizemos foi aliar o NFC a uma 
tecnologia que já é conhecida, gravamos 
na fita e colamos nos smartphones”, 
explica o Gerente de TI Marcelo Ferraz.

Contando com imprevistos, caso 
algum  hóspedes faça uma solicitação 
que não possa ser compreendida naquele 
momento em seu idioma, os funcionários 
usam o smartphone para traduzir a frase 
online. Dependendo do pedido, já é resol-
vido na hora, sem intermediação de áreas 
como a recepção, por exemplo. O Diretor 
de vendas e marketing do Holiday Inn, 
Marcus Nunes, completa: “Mesmo tendo 
no quadro do hotel muitos funcionários 
bilíngues, como recepcionistas, garçons e 
gestores, os hóspedes também se relacio-
nam com as equipes de limpeza e manu-

tenção, por exemplo, que normalmente 
não falam outros idiomas. Com o uso do 
smartphone, estas equipes conseguem 
se entender e se comunicar com falantes 
de outros idiomas”, concluiu Nunes.

Transamérica Comandatuba 
apresenta área de games e renova Spa 

Pensando no público adolescente, 
o Transamérica Comandatuba criou 
um espaço dedicado a jogos eletrôni-
cos. O novo Comanda Games, que foi 
inaugurado em dezembro, é um espaço 
de interação entre adolescentes, com 
diversos títulos de jogos para Xbox e 
Playstation, como Fifa 17, Minecraft, 
Madden  NFL 17, Final Fantasy XV, 
Forza Horizon 3, Just Dance 2017, 
PES 17 e Hobbit Lego, entre outros. 
O sensor Kinect, para Xbox, o famoso 
jogo Guitar Hero e óculos de realidade 
virtual também estão disponíveis.

A Sala Abrolhos, de 495 m², conve-
nientemente localizada logo acima da 
recepção do resort, receberá o Comanda 
Games. O número de tomadas cresceu, 
para que todos possam carregar o celu-
lar e qualquer outro dispositivo eletrô-
nico, e a rede WiFi foi reestruturada em 
todo o resort, operando com equipamen-
tos Cisco e Ruckus com padrão 802-11ac 
de alta velocidade. A sala, como todo o 
empreendimento, tem conexão wifi gra-
tuita, mas, especialmente nela, foi ainda 
mais reforçada para atender à demanda. 

Comanda Games’, 
nova área de lazer 

do Transamérica 
Comandatuba, foi 

inaugurado em 
dezembro 



86

Modernização

Foram instaladas também três Samsung 
Smart TV HD de 58” e uma de 75”.

Além de todo o aparato digital, o 
Transamérica Comandatuba colocou 
no Comanda Games espaços para 
que os adolescentes possam interagir 
também entre si e só vai abrir o espaço 
das 17h às 23h ou em dias de chuva. 

Além de oferecer todos os jo-
gos mais modernos do mercado, a 
sala tem ainda o Espaço Retrô, com 
Arcade (jogos tipo fliperama) e uma 
pista fechada de autorama com 2,5m 
x 1,9m, com quatro carrinhos. A ideia 
também é promover interação e di-
versão para os pais com seus filhos.

Spa L’Occitane en Provence
Já para os adultos, o Transamérica 

Comandatuba recebeu a assinatura da 
L’Occitane en Provence em seu SPA. 
O resort traz assim mais uma opção de 
relaxamento e bem-estar para os hóspe-
des durante sua estadia neste local que, 
originalmente, abrigou o primeiro spa 
da L’Occitane no mundo em um resort.

O espaço oferece quatro tratamentos 
exclusivos para a ilha, desenvolvidos 
com foco no bem-estar e na comodi-
dade dos clientes, sendo as massa-
gens Serenidade da Ilha, Lascas de 
Coco e Massagem do Golfista e o Le 
Bain. Este último inclui um banho de 
imersão, com delicada esfoliação nos 
ombros, seguido de uma massagem, 

no corpo todo ou focada na região das 
costas, proporcionando relaxamento 
e bem-estar ao hóspede, tudo feito 
com seus aromas preferidos na sala 
da lavanda, com banheira francesa.

Rede Tauá revitaliza Grande 
Hotel & Termas Araxá (MG)

Para elevar a qualidade do empre-
endimento, o Grande Hotel & Termas 
Araxá está investindo em uma grande 
modernização estrutural. O hotel minei-
ro terá um novo Kids Club e colocará 
100% dos espaços e salas do Termas 
em operação, abrindo a segunda sau-
na, duas salas de banho e uma área de 
massagem que estavam fechadas. O 
empreendimento também repaginou o 
lobby, inserindo uma fragrância ex-
clusiva e música clássica na recepção.

A piscina emanatória e as áreas de 
banho ganharão pintura nova, sempre 
acompanhando a cor do projeto origi-
nal - o Grande Hotel é um patrimônio 
tombado. Para o lobby das Termas, 
aonde se encontra a grande Mandala, 
nova mobília está sendo adquirida. Os 
quartos serão repaginados, com novas 
cortinas, almofadas, peseiras nas camas, 
itens de decoração e enxovais de cama e 
banho, o que proporcionará um am-
biente mais leve, bonito e aconchegante. 
“Para assinar toda essa transformação 
e consolidar nosso posicionamento, es-
tamos desenvolvendo ainda um brasão 
para o Tauá Grande Hotel & Termas 
Araxá”, revela Alexandre Cardoso, 
novo gerente geral do Grande Hotel.  
Com vida nova ao Grande Hotel, a 
expectativa é que o impacto alcance 
toda a cadeia turística da cidade, como 
lojas, restaurantes e pontos turísticos de 
Araxá.
O hotel

A construção do Tauá Grande Hotel 
e Termas de Araxá foi iniciada em 1938 
e sua inauguração ocorreu em 1944, 
pelo então presidente Getúlio Vargas e 
o governador de Minas Gerais, Benedito 
Valadares. O estilo arquitetônico é o 
mesmo encontrado nas antigas constru-
ções coloniais da América espanhola, 
em países como Colômbia e Venezuela.

 

Projetado para op-
erar como Cassino 
na década de 40, 
o Grande Hotel 
Araxá foi inspirado 
nas grandes con-
struções europeias
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Taj Hotels Resorts e 
Shangri-La Hotels 
fi rmam aliança estratégica

Dois grandes grupos hoteleiros 
asiáticos do segmento Luxo - Shangri-
La Hotels and Resorts, baseado em 
Hong Kong e Taj Hotels Resorts and 
Palaces, de Mumbai na Índia, anun-
ciaram uma aliança estratégica para 
ampliar seu alcance e oferecer ex-
periências ainda mais exclusivas a 
seus hóspedes na Ásia e no mundo. 

O acordo será oficialmente lançado 
em março de 2017 com a introdução 
do “Warmer Welcomes”, que integra 
o Taj InnerCircle  ao Golden Circle  da 
Shangri-La — programas de fidelidade 
das duas companhias —, que passarão 
a incluir a todos os membros, benefícios 
de ambas as marcas, inéditos em alian-
ças hoteleiras como esta. O programa 
“Warmer Welcomes” oferecerá aos 6 
milhões de membros da Shangri-La e Taj 
benefícios como Reconhecimento, onde 
os associados poderão desfrutar de seus 
respectivos Status de cada programa em 
qualquer um dos hotéis Taj e Shangri- La; 
ganho de pontuação através dos hotéis 
em 131 destinos e resgates vantajosos.

Índia e China são atualmente as duas 
maiores economias do mundo, deten-
toras do mercado de viajantes que mais 
cresce e vem testemunhando nos últi-
mos anos, crescimento de dois dígitos. 

Atlantis Resort 
será aberto no Havaí 

A China Oceanwide e a Kerzner 
International Holdings Limited, incorpora-
dora e operadora internacional de resorts e 
hotéis ultraluxuosos, acabam de fechar um 
contrato de gestão para a abertura de um 
novo resort Atlantis no Havaí, em Ko Olina. 
Trata-se de um projeto de quase 260 mil 
hectares nas praias de areias brancas da ilha 
de O’ahu, que oferecerá vistas para o ocea-
no, espaços verdes, experiências aquáticas 
e arquitetura inspirada no Havaí, além de 
programação temática frequente. Este será o 
primeiro resort do Atlantis nos EUA, que se 
junta com o resort flagship da marca Atlantis 
em Dubai, o Atlantis The Palm e o novo ícone 
na China, o Atlantis Sanya Hainan, que será 
inaugurado em 2017, bem como The Royal 
Atlantis Resort & Residences em Dubai. A 
Kerzner tem planos de continuar a expandir 
e a projetar a marca Atlantis globalmente. 

O Atlantis Ko Olina terá aproximada-
mente 800 luxuosos quartos e suítes para 
hóspedes e 524 residências. Os hóspedes 
e residentes terão a oportunidade de 
desfrutar uma variedade de amenidades 
exclusivas, desde piscinas e jardins pri-
vativos e experiências vanguardistas até 
o impressionante Beach Club. Boutiques 
de luxo com curadoria oferecerão uma 
seleção para compras no Ko Olina. O resort 
também contará com um relaxante Spa, 
bem como um centro de fitness de última 
geração. Os hóspedes mais novos viven-
ciarão suas próprias aventuras, desde a 
descoberta da exótica vida marinha até 
lições de culinária e as últimas inovações 
tecnológicas. Além disso, o espaço para 
eventos estará disponível para reuniões 
grandes e pequenas, de negócios ou lazer. 

 Pudong Shangri-La, 
em Xangai (China)

Cerimônia da parceria entre a China Ocean-
wide e a Kerzner International Holdings, incor-

poradora e operadora de resorts de luxo
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Hilton inaugura duas unidades 
em Nova Iorque

A rede hoteleira acaba de inaugurar 
duas unidades no coração dos Estados 
Unidos: o Hilton Brooklyn New York em 
Boerum Hill do Brooklyn, e o Renwick 
Hotel, este, como parte da Curio – 
Collection by Hilton em Manhattan. 

O empreendimento no tradicional 
bairro do Brooklyn conta com 19 andares 
de uso misto, incluindo escritórios, lojas e 
o condomínio oferece 196 quartos e suítes. 
O Chef Rob Newton estará no comando 
do Black Walnut. O restaurante irá trazer 
aos clientes uma interpretação mais 
dinâmica e versátil das muitas culturas 
e tradições da culinária do Sul, com um 
cardápio que reflete as raízes de Newton, 
no Arkansas, e anos de viagens globais.

Já o The Renwick Hotel New York 
City, Curio Collection by Hilton está 
localizado a apenas duas quadras da 
Grand Central Station e a uma curta 
caminhada do Bryant Park, da Biblioteca 
Pública de Nova York e da movimentada 
Times Square. Com 173 quartos e suí-
tes, o hotel totalmente renovado leva a 
inspiração de seus dias como residência 
de intelectuais, com interiores exclusivos 
projetados para homenagear a cultura 
e a arte dos anos 20. O The Renwick 
Hotel, Curio Collection by Hilton abriga 
o primeiro restaurante solo do premiado 
Chef John DeLucie. O Bedford and Co. 
oferece cozinha contemporânea ame-
ricana com menu de pratos comparti-
lháveis e destaques da churrasqueira à 

lenha do restaurante. Os menus sazonais 
distinguem-se por uma variedade de 
pratos americanos modernos, enquanto 
um programa de bebidas apresenta um 
menu rotativo de coquetéis artesanais. 

 
InterContinental em 
Hong Kong é eleito Hotel de 
Negócios mais Luxuoso do Mundo  

O InterContinental Grand Stanford 
Hong Kong recebeu no último mês o 
reconhecimento como Hotel de Negócios 
mais Luxuoso do Mundo. O prêmio 
foi entregue na Cerimônia de Gala da 
Grande Final do WTA - World Travel 
Awards que aconteceu em Maldivas.

O hotel asiático também recebeu o 
prêmio de Melhor Hotel de Negócios de 
Hong Kong pelo terceiro ano consecutivo 
e triunfou na categoria Melhor Hotel de 
Negócios da Ásia pela primeira vez. O 
WTA foi criado em 1993 para reconhecer 
a excelência na indústria de viagens e 
turismo, e agora está em sua 23ª edição. 
Visto como “o equivalente ao Oscar da in-
dústria de viagem”, os prêmios são deci-
didos através de votos pelo público e pro-
fissionais da indústria do mundo todo.

Quarto de hóspedes no 
Hilton Brooklyn New York

Apartamento do 
InterContinental 

em Hong Kong
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Pontes Hotéis & Resorts 
investe em mercado livre de energia

A CPFL Brasil, comercializadora 
do Grupo CPFL Energia, firmou o seu 
primeiro contrato de venda de ener-
gia 100% limpa no segmento hotelei-
ro do Nordeste. A companhia levou 
para o mercado livre três unidades 
da rede Pontes Hotéis & Resorts 
em Pernambuco - Mar Hotel Recife 
Conventions e Hotel Atlante Plaza, 
ambos em Recife, e o Summerville 
Beach Resort, em Porto de Galinhas.

A expectativa é que a operação 
proporcione uma economia de até 
25% na conta de luz da rede hote-
leira. Além do benefício econômico, 
o contrato tem um caráter de sus-
tentabilidade. Isso porque 100% da 
energia consumida é proveniente 
de fontes alternativas do portfólio 
da CPFL Brasil, como usinas eóli-
cas, térmicas a biomassa, pequenas 
centrais hidrelétricas e usina solar.

Segundo o Diretor de Mercado da 
CPFL Brasil, Daniel Marrocos, como o 
consumo agregado dos três hotéis era 
inferior a demanda de 3 MegaWatts, a 
rede Pontes Hotéis & Resorts só pode-
ria migrar para o mercado livre como 
cliente especial comprando energia 
dessas fontes. “Este é o primeiro 
contrato que firmamos com uma rede 

de hotéis na região Nordeste e está em 
linha com a nossa estratégia de diver-
sificação de carteira de clientes e de 
expansão do mercado livre para novos 
segmentos da economia”, afirmou.

O Diretor Superintendente da 
rede Pontes Hotéis, Luis Guilherme 
Dubeux Pontes destaca a importância 
do contrato. “O pioneirismo está na 
essência do nosso negócio, e a parceria 
com a CPFL Brasil reflete isso. Fomos 
a primeira rede do Nordeste certifica-
da pelo Instituto Falcão Bauer com a 
NBR 15.401, certificação de sustentabi-
lidade para meios de hospedagem. Ao 
todo, serão 822 unidades habitacionais 
e são atendidas por energia limpa, 
em uma busca permanente por uma 
atividade cada vez mais sustentável”, 
declarou. 
Entenda o mercado livre

O setor elétrico brasileiro é com-
posto por dois ambientes de con-
tratação distintos: o mercado ca-
tivo, no qual os consumidores são 
atendidos pelas distribuidoras de 
energia, tais como a CPFL Paulista 
(SP) e Celpe (PE), e o mercado li-
vre, no qual os consumidores com 
demanda igual ou superior 500 kW 
negociam livremente as condições 
comerciais do seu contrato, como 
preço, índice de reajuste e prazo.

Mar Hotel Recife 
Conventions (PE)
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No mercado livre, o consumi-
dor tem dois tipos de contrato: o de 
energia, no qual firma diretamente 
com comercializadoras e geradores 
negociando livremente as condições 
comerciais, e o relativo ao uso da 
rede elétrica, pago às distribuidoras, 
cuja tarifa é regulada pela Aneel - 
Agência Nacional de Energia Elétrica.

Atualmente, o mercado livre 
representa 25% de toda a energia 
consumida no Brasil, e estão nele 
grandes indústrias e estabelecimen-
tos comerciais do País. A CPFL Brasil 
hoje é uma das principais comer-
cializadoras do segmento, com uma 
participação de mercado de 14,1%.

AccorHotels se associa à 
Humane Society International

Acompanhando o compromisso 
de servir aos hóspedes apenas ovos 
produzidos de forma natural – in-
clusive as cascas e os ovos líquidos 
– nos países onde estejam disponí-
veis até 2020, o Grupo AccorHotels 
está se associando com a Humane 
Society International, uma asso-
ciação protetora dos animais. 

O intuito é levar este comprome-
timento mais além e identificar as 
fontes responsáveis nas áreas onde as 
cadeias de suprimentos produzidos 
de forma natural não estão dispo-
níveis atualmente, difíceis de loca-
lizar ou incipientes. A AccorHotels 
eliminará completamente os ovos 
produzidos industrialmente da sua 
cadeia de suprimentos nos merca-
dos como na Europa no ano de 2020, 
e nos demais mercados nos quais o 
regulamento e a certificação locais 
permitam dentro de oito anos.

Amir Nahai, Diretor Executivo do 
Grupo de Alimentos e Bebidas, afir-
ma que a carta de alimentos da rede 
procura focar na saúde dos hóspedes 
e equilibrar os negócios dos fazen-
deiros. “A nossa Carta de Alimentos 
Saudáveis e Sustentáveis mostra o 
quanto somos determinados para apri-
morar a qualidade das refeições que 
servimos para os nossos hóspedes. 

Estamos focando na saúde dos hóspe-
des tanto quanto em proporcionar aos 
fazendeiros negócios justos, protegen-
do ao meio ambiente e o bem-estar 
animal. Estamos juntando forças 

A AccorHotels 
pretende servir 

apenas ovos pro-
duzidos de forma 
natural até 2020
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Equipes de cozinha 
dos hotéis Meliá 
ministraram aulas 
de gastronomia a 
alunos da Funda-
ção Abrinq

com a Humane Society International 
por todos esses motivos”, declarou. 

O Grupo tem trabalhado pró-ativa-
mente com os seus Departamentos de 
Compras e de Alimentos e Bebidas para 
proibir em particular a criação aviá-
ria em gaiolas de confinamento. Hoje, 
todos os ovos nos hotéis na Áustria e 
na Suíça procedem de fazendas aví-
colas de criação natural, assim como 
mais de 60% dos ovos nos empreen-
dimentos na Alemanha e na França.

O foco principal para esta parceria é 
identificar as cadeias de suprimentos de 
origem natural nos países que acolhem 
os hotéis da AccorHotels em regiões 
tais como Ásia e América do Sul.

Meliá Hotels
realiza trabalho voluntário em 
parceria com a fundação Abrinq 

Os chefs de cozinha dos ho-
téis Meliá Jardim Europa, Meliá 
Paulista, Tryp Higienópolis, Tryp 
Jesuíno Arruda, Tryp Paulista e Tryp 
Tatuapé, administrados pela Meliá 
Hotels International, realizaram uma 

ação voluntária. Eles ministraram 
aula de gastronomia aos alunos de 
Gastronomia da instituição Aldeia do 
Futuro, indicada pela Fundação Abrinq. 
Houve ainda palestra aos demais 
jovens com a Nutricionista do Tryp 
Tatuapé sobre Segurança Alimentar , 
Manipulação e Higiene dos Alimentos.

A ação de voluntariado realizada 
na Organização Aldeia do Futuro, teve 
como objetivo proporcionar aos ado-
lescentes um dia especial de integração 
com os voluntários da Meliá Hotels 
International, por meio da preparação 
do almoço de Natal da organização. 

A instituição atende 200 adolescentes 
e possui um curso de Gastronomia com 
atividades práticas para 60 adolescen-
tes, em média. Por isso, a proposta foi 
promover uma ação que pudesse enri-
quecer o conhecimento dos alunos de 
gastronomia e proporcionar um almoço 
diferente para os jovens da organiza-
ção. Participaram da ação 16 volun-
tários da Meliá Hotels International, 
35 funcionários da Organização 
Aldeia do Futuro e 172 adolescen-
tes com idade entre 15 e 18 anos.
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Aldeia das Águas Park 
Resort (RJ) doa brinquedos a 
comunidades carentes

O Aldeia das Águas Park Resort, 
em Barra do Piraí (RJ), realizou 
no final do ano a doação de cerca 
de 700 brinquedos arrecadados na 
campanha Natal Solidário. O Papai 
Noel, acompanhado de ajudantes, 
visitou instituições e comunidades 
de Volta Redonda e Barra do Piraí. 
Balas, pirulitos e muito amor e cari-
nho também foram distribuídos às 
crianças que participam de projetos 
de atendimento a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social. 

As ações fazem parte do Aldeia 
Solidária, um projeto de responsa-
bilidade social do parque. De 1 a 
20 de dezembro, associados e visi-

Crianças de comu-
nidades do Rio de 

Janeiro receberam 
700 brinquedos, 
além de balas e 

pirulitos 

tantes puderam doar os brinquedos 
no Aldeia das Águas. A iniciativa 
promete continuar nos próximos 
anos, como adianta a superviso-
ra comercial do parque, Dayany 
Dâmylla, idealizadora da campanha. 
“Arrecadamos quase 700 brinque-
dos e foi muito bacana ver a par-
ticipação das pessoas. Precisamos 
agradecer também o SOS, Serviço 
de Obras Sociais de Volta Redonda, 
que nos ajudou muito. Em 2017, 
faremos outras ações sociais para 
fortalecer cada vez mais essa ideia 
de levar alegria, amor e paz para 
a região”, ressaltou Dayany. As 
distribuições aconteceram, du-
rante todo o dia, em oito institui-
ções e comunidades. A Fundação 
Beatriz Gama, de Volta Redonda, 
foi uma das contempladas. 



94

Empresas

Americanfl ex 
será fornecedora de colchões do 
primeiro hotel seis estrelas do País

A empresa, uma das mais tradicio-
nais fornecedoras de colchões para a 
hotelaria nacional, fechou parceria com 
o grupo europeu Otker Collection do 
setor hoteleiro de luxo para fornecer 
colchões para o Palácio Tangará. Este 
empreendimento na capital paulista será 
o primeiro hotel padrão seis estrelas do 
Brasil. Ele vem se juntar ao portfólio de 
hotéis da Otker Collection de proprie-
dades icônicas como Le Bristol Paris, 
The Lanesborough em Londres, Hotel-
du-Cap-Eden-Roc no Cabo de Antibes, 
Eden Rock em St Barths, entre outras. 
Com sua herança europeia, cada hotel 
mantém seu estilo único e todos contam 
com um serviço de altíssima qualidade, 
arquitetura clássica excepcional e es-
plêndida decoração de interiores, com 
atenção especial em cada detalhe.

O modelo desenvolvido para atender 
o empreendimento de luxo foi o Balance 
Palta, composto por espuma tecnológica 
de alta resiliência e tecido belga hipoa-
lergênico de alta gramatura com viscose 
de bambu e aplicação de retardante de 
chamas, desenvolvido em parceira com 
o fornecedor BekaerDeslee além das 
molas individualmente ensacadas.”A 
Americanflex sempre pensou no melhor 
produto para atender o setor hoteleiro, 
e o  Hotel Tangará recebeu de forma 
exclusiva um produto à altura desse 
grandioso empreendimento” afirma o 

Gerente de Hotelaria Werter Uhdre.
O Palácio Tangará abrirá suas por-

tas no segundo trimestre deste ano no 
Parque Burle Marx, cujos jardins fo-
ram projetados pelo paisagista Roberto 
Burle Marx. O hotel contará com 141 
quartos espaçosos, dos quais 59 suí-
tes, todos com vista para o parque.

Rentv cresceu 148% em 2016 na 
locação de equipamentos de fi tness

Em um ano de instabilidades econô-
micas no Brasil, uma empresa crescer 
148% em 2016 em relação a 2015 é motivo 
para comemorar. Este é o resultado que a  
Rentv, um dos mais tradicionais forne-
cedores da hotelaria nacional, registrou. 
O setor que alavancou este crescimento 
foi o de locação de equipamentos de 
fitness, atingindo a marca de 20 acade-
mias instaladas de Porto Alegre (RS) a 
São Luiz (MA), com atendimento em 11 
cidades de sete Estados do Brasil. “Em 
2016 nossa empresa cresceu 15% em rela-
ção a 2015, porém o segmento de fitness 
superou as expectativas e atingiu 148% 
de evolução, com excelentes perspecti-
vas para 2017. Os equipamentos para 
academias de hotéis é o nosso produto 
com a melhor relação custo benefício de 
locação para os clientes, quando com-
parado com o valor dos Ativos”, avalia 
Júlio Cosentino, Sócio diretor da Rentv.

Ele credita o sucesso deste cresci-
mento na identificação da equipe de 
vendas com o segmento de fitness, 
passando uma imagem de credibilida-
de para os clientes, além de trabalhar 
apenas com marcas consagradas do 
mercado, como a Life Fitness, Hoist e 
Tecnhogym. “Estes são equipamentos 
profissionais semelhantes aos que são 
encontrados nas melhores academias do 
Brasil como, por exemplo, a Bodytech 
e a Cia Atlética”, explica Cosentino.

Outro fator importante para este cres-
cimento vertiginoso em 2016, Cosentino 
destaca que a equipe de manutenção 
da Rentv também sofreu ajustes para 
conseguir atender os clientes de for-
ma mais rápida. “Efetuamos algumas 
substituições em Regiões que não es-
távamos atendendo com a velocidade 

O Balance Palta é 
o colchão desen-
volvido especial-
mente para o 
Palácio Tangará
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e qualidade necessária para o mercado 
hoteleiro. Realizamos também em 2016 
treinamentos em nossa equipe, como 
no caso do Slaviero do Rio de Janeiro. O 
objetivo foi integrar a equipe do hotel a 
academia, mostrando toda a diferença 
entre os equipamentos e os domésticos 
que infelizmente devido ao custo, ainda é 
a opção de compra de muitos hotéis. Mas 
nós conseguimos viabilizar equipamentos 
profissionais a um custo compatível com 
a nossa realidade”, concluiu Cosentino.  

Rational apresenta novo forno 
combinado compacto 

O SelfCooking Center XS oferece diver-
sas facilidades em tamanho menor, com 
a promessa de igual desempenho dos 
grandes equipamentos da marca

A Rational Brasil, empresa de fornos 
combinados com mais de 40 anos de ati-
vidades, apresentou recentemente ao mer-
cado seu novo conceito em fornos com-
binados. Já oferecendo seu SelfCooking 
Center desde 2011, que combina vapor e 
ar seco em um só equipamento, a empresa 
traz ao mercado industrial o SelfCooking 
Center XS, este, mais compacto. “Nos 
especializamos em apenas um produto, 
voltado para apenas um público: pesso-
as que preparam refeições quentes em 
cozinhas profissionais. Para elaboração 
deste equipamento, fizemos pesqui-
sas com clientes para entender as suas 
necessidades e ouvir suas experiências 
e expectativas. Eles ouvem, cozinham, 
experimentam, e comem. Foi um traba-
lho de pesquisa intensiva”, destacou o 
Diretor Geral da empresa, Erhard Weber.

Claudio Pastor, Diretor de Grandes 
Contas para a América Latina, explicou 

que o novo modelo SelfCookingCenter 
XS mesmo sendo mais compacto – 
55,5cm de profundidade e 65,5cm de 
largura – é 50% mais rápido que os 
modelos tradicionais e conta com todas 
as importantes funções que garantem 
maior qualidade dos alimentos. A ideia 
da marca é oferecer praticidade e fle-
xibilidade aos Chefs de cozinha, já que 
pode ser embutido em paredes e não 
ocupa espaço de bancadas de trabalho.

Temperaturas na câmara de cocção 
de até 300 ºC e gerenciamento climá-
tico possibilitam grelhar, crostar ou 
gratinar, mesmo com carga completa. 
O pequeno forno também permite o 
cozimento em baixas temperaturas, 
para ovos, peixes ou sobremesas. O 
equipamento é mais potente (5.7Kw), 
mas promete consumir menos energia. 

O SelfCookingCenter XS conta com 
Iluminação LED em cada prateleira; 
tem porta da câmara de cocção de vidro 
triplo, onde se economiza 10% dos custos 
de energia e tem-se proteção térmica; me-
didor do consumo de energia integrado; 
função remote, com operação via aplica-
tivo para smartphone; ducha integrada 
com sistema automático de retração para 
limpeza; sistema centrífugo de separa-
ção de gordura e controle de umidade.

O Sócio-diretor da Rentv, Julio Cosentino 
ao lado de colaboradores

Mesmo sendo 
compacto, o novo 
modelo SelfCook-

ingCenter XS é 
50% mais rápido 
que os modelos 

tradicionais
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Em São Paulo, é comum ouvirmos 
que a ocupação dos hotéis é maior 
nos dias úteis da semana, uma 

vez que 70% de seus visitantes são atraídos 
por negócios e eventos. Mas uma impor-
tante mudança já está sendo percebida pelo 
setor: desde fevereiro de 2016, os hotéis da 
Capital vêm recebendo um público maior 
no sábado e no domingo, período em que a 
taxa de ocupação já ultrapassa os 50%. Há 
algum tempo, o segmento não registrava 
um significativo aumento em sua ativida-
de. A notícia é especialmente importante 
para o setor hoteleiro, impactado pela crise 
econômica em decorrência da redução de 
viagens e eventos na cidade de São Paulo.  

O relatório “Desempenho dos Meios de 
Hospedagem da Cidade de São Paulo”, de 
junho de 2016, realizado pelo Observatório 
de Turismo e Eventos, núcleo de pesquisas 
da São Paulo Turismo, apontou que, no 
primeiro semestre do ano passado, a ocupa-

ção geral fechou em 60,82% e, aos finais de 
semana, o número registrado foi de 55,01%. 

Outro estudo, do SPCVB - São Paulo 
Convention & Visitors Bureau, analisou as 
ocupações no primeiro semestre de 2012 a 
2016 e verificou-se uma evolução aos finais de 
semana. Em 2012, os sábados e domingos nos 
hotéis contaram, em média, com 53,52% de 
ocupação nos primeiros seis meses e 54,68% 
no ano todo. Em 2016, esse mesmo indicador 
subiu para 55,01% no primeiro semestre. 

Projetando a partir da média histórica, pode-
se chegar a 56,41%, o que representa o maior 
percentual entre os períodos analisados.

Uma das explicações para esse aumento 
está nos programas de incentivos instituí-
dos na cidade. Há alguns anos, a SP Turis 
implantou o programa “Fique um dia a 
mais”, motivando o turista de negócios e 
eventos a permanecer na Capital por mais 
um dia, a fim de conhecer teatros e res-
taurantes, assistir a nossos musicais, fazer 
compras, explorar nossos museus, equipa-
mentos culturais e arquitetura. E deu certo!

Há três anos, a taxa de ocupação média nos fi-
nais de semana não passava de 40% e, hoje, che-
ga a 55,01%. Considerando-se o parque hoteleiro 
paulistano com 42 mil quartos, chega-se a cerca 
de 23 mil quartos ocupados de sexta a domin-
go, certamente o maior desempenho do setor 

hoteleiro brasileiro no fim de semana. Um salto 
bastante significativo. Além do turista a negócios 
e eventos, notou-se a presença de um público de 
lazer específico para estes dias em São Paulo.  

Com relação à ocupação nos dias úteis 
nos hotéis da cidade, a taxa gira em torno 
de 60%, percentual considerado baixo, uma 
vez que o ideal é que girasse em torno dos 
75%. Essa queda da demanda hoteleira 
decorre do desaquecimento econômico. 
Contudo, esse cenário seria ainda mais 
preocupante se o índice de ocupação nos 
finais de semana não tivesse subido.  

Por fim, outros fatores devem ser considera-
dos ao se comentar a retomada do crescimento 
no setor hoteleiro da capital paulista. É certo que 
os visitantes foram favorecidos também pela 
redução na tarifa, mas, se não houvesse atrações 
relevantes na cidade, isso não se justificaria. A 
reforma e a ampliação no Centro de Exposições 
Imigrantes, hoje São Paulo Expo, por exemplo, 
representa um enorme investimento e ganho. 

Com mais alguns equipamentos para a 
realização de eventos surgindo e outros sendo 
modernizados, São Paulo permanecerá entre 
as cidades que mais organizam eventos no 
mundo, movimentando toda a cadeia turística, 
que envolve 52 segmentos, gerando benefícios 
para a nosso município, que não para de crescer.

 Setor hoteleiro de São Paulo começa 
a vencer a crise

Caio Calfat*

*Caio Calfat é Vice-
presidente de Assuntos 
Turísticos e Imobiliários 
do Secovi-SP e 
Consultor hoteleiro
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Os hotéis poderão pleitear a devolução 
dos valores relativos à diferença entre o 
ICMS-ST — Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias por substituição tributária 

e o ICMS efetivamente devido

Em recente e importantíssima 
decisão proferida pelo STF — 
Supremo Tribunal Federal, foi re-

conhecido o direito das empresas em pedir 
e receber a devolução dos valores pagos a 
maior a título de ICMS-ST —Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias por substituição 
tributária em razão de base de cálculo ma-
jorada no regime de substituição tributária. 
Os hotéis, por sua vez, podem ser muito 
beneficiados por essa decisão, haja vista 
que poderão obter créditos em razão das 
operações com produtos sujeitos ao regime 
de substituição tributária, especialmente 
alimentos e bebidas (alcoólicas ou não).

Nesse caso, o regime de substituição tribu-
tária é aquele cuja responsabilidade pelo re-
colhimento do ICMS em relação às operações 
com os produtos adquiridos pelos hotéis fica a 
cargo de seu fornecedor. Porém, não raro, esse 
fornecedor recolhe um valor maior do que 
realmente deveria ter sido recolhido, gerando, 
assim, o direito do empreendimento hoteleiro 
apurar e pleitear a devolução da diferença.

A decisão do STF, por ter repercus-
são geral reconhecida, passa a valer para 
todos os contribuintes, de maneira que 
os hotéis passam a ter segurança jurídi-
ca para pleitear esse direito. Entretanto, 
somente os hotéis que haviam ingressado 
com a ação judicial terão direito à resti-
tuição do retroativo (últimos cinco anos). 
Os demais poderão exercer esse direito 
daqui para frente, tendo em vista a mo-
dulação de efeitos realizada pelo STF.

Com isso, destacam-se duas principais 
situações que gerarão créditos de ICMS ao 
estabelecimento hoteleiro, quais sejam: a) 
alimentos e bebidas adquiridos com ICMS 
pago adiantadamente pelo fornecedor (em 
razão da substituição tributária), mas com 
posterior apuração de que a base de cálculo 

do ICMS deveria ser inferior à presumida 
e; b) alimentos e bebidas adquiridos com 
ICMS pago adiantadamente pelo fornece-
dor (em razão da substituição tributária), 
mas que a operação de saída da merca-
doria esteja inclusa no preço da diária.

Na primeira hipótese, o hotel sofreu 
uma tributação indevida em razão de ter 
vendido os alimentos e bebidas por um 
preço menor àquele previsto na legisla-
ção tributária, podendo, assim, pleitear 
a devolução da diferença do ICMS.

Já na segunda hipótese, o hotel sofreu 
a tributação do ICMS por substituição 
tributária de uma operação não sujeita ao 
ICMS, mas sim sujeita ao ISS, haja vista 
que os alimentos e bebidas integraram 
o serviço de hospedagem prestada pelo 

hotel. Exemplificando: estabelecimentos 
“All Inclusive” não emitem nota fiscal de 
venda de todos os alimentos e bebidas 
consumidos pelos hóspedes, mas emite 
a nota fiscal do serviço prestado (hospe-
dagem) e, portanto, pode pleitear a devo-
lução dos valores pagos a título de ICMS 
pelo regime de substituição tributária.

Assim, para evitar pedidos errados e sem 
fundamentação jurídica, é necessário que o 
empreendimento hoteleiro seja assessorado 
por profissional especializado que faça o 
levantamento de todos os créditos existentes 
e, com isso, formalize o pedido de resti-
tuição ao respectivo Governo do Estado.

Hotéis podem pedir devolução de ICMS-
ST e aliviar caixa do empreendimento

Murillo Akio Arakaki*

*Murillo Akio 
Arakaki, é sócio 

do escritório 
Arakaki Advoga-

dos, atua no 
ramo de direito 

hoteleiro e direito 
tributário, é ad-

vogado 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 mem-
bro efetivo da 
Comissão de 

Direito Tributário 
na OAB/SP e 

membro efetivo 
da Comissão 

de Contencioso 
Administra-

tivo Tributário 
na OAB/SP. Foi 
professor tutor 
da área Tribu-
tária do Com-

plexo Educacio-
nal Damásio de 

Jesus em São 
Paulo. Autor de 

artigos jurídicos 
e palestrante.



98

Vitrine

Bematech lança impressora de 
alta performance 

A nova impressora MP-5100TH tem 
o objetivo de ser uma nova opção para 
reduzir filas por meio de um equipamen-
to que agiliza rotinas e facilita a operação, 
diminuindo assim, o tempo de atendi-
mento aos clientes.  Desenvolvida pen-
sando no grande volume de impressões 
diárias, a novidade trabalha a uma veloci-
dade de 300 mm/s, sendo uma das mais 
rápidas do mercado, e destaca-se pela 
economia de tempo e de papel, alavan-
cando benefícios claros de atendimento e 
de custos. Além disso, o produto possui 
conectividade ethernet como padrão e 
Wi-Fi opcional. Por trabalhar em rede, é 
possível em um restaurante, por exem-
plo, ter uma impressora no caixa e outra 
na cozinha para impressão de pedidos. 
Contato – www.totvs.com 

Bell’Arte 
lança sofá inspirado em árvores 

Assinado pelo designer Fabrício 
Roncca, a Bell’Arte acaba de lançar 
o sofá Taiga, inspirado nas for-
mas das árvores taiga da Floresta 
Boreal, com traços leves e baseado 
na natureza típica do Hemisfério 
Norte.  Possui formas levemen-
te arredondadas dos braços e do 
encosto, voltado para livings, 
homes e espaços de descanso. O 
design delicado dos pés tornea-
dos em madeira criam a ilusão de 
a peça “flutuar”. Com estrutura 
em madeira maciça de eucalipto e 
espumas de alta qualidade, a peça 
mede 2,60m de largura x 1,05m de 
profundidade x 0,73m de altura. 
Contato - www.bellarte.com.br 

Geo Luz &Cerâmica 
fabrica luminárias de forma manual

 As luminárias fabricadas pelas em-
presa são 100% feitas à mão, do design 
brasileiro Maurício D’Ávila que as con-
cebe como peças nobres, joias artesanais 
utilizadas na decoração de interiores, 
valorizadas por seus aspectos únicos 
como textura, acabamento, precisão e 
filosofia ecológica. Entre as peças, está 
a Soleil.  Esta luminária pendente em 
cerâmica possui largura de 24,5 cm, 
altura de 32,5 cm e cabo de 120 cm. 
Contato – www.geoceramica.com.br 

Rational 
lança forno combinado compacto

O SelfCooking Center XS é um modelo 
mais compacto – 55,5cm de profundidade e 
65,5cm de largura – sendo 50% mais rápido 
que os modelos tradicionais. Conta com 
todas as importantes funções que garantem 
maior qualidade dos alimentos. A ideia da 
marca é oferecer praticidade e flexibilidade 
aos Chefs de cozinha, já que pode ser em-
butido em paredes e não ocupa espaços de 
bancadas de trabalho. Entre outras carac-
terísticas do produto estão: Temperaturas 
na câmara de cocção de até 300 ºC e 
gerenciamento climático possibilitam 
grelhar, crostar ou gratinar, mesmo com 
carga completa. O pequeno forno também 
permite o cozimento em baixas tempera-
turas, para ovos, peixes ou sobremesas. 
Contato - www.rational-online.com 
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