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Ocarnaval terminou e com isso, 
o ano novo começou no Brasil.
Mas nós já estamos a pleno va-

por.  Esta terceira edição do ano está com 
muitas informações de altíssimo conceito 
e credibilidade editorial para manter bem 
informado dos últimos fatos e aconteci-
mentos do setor. Comece conferindo uma 
entrevista exclusiva com o Consultor 
Hoteleiro José Ernesto Marino Neto.

Ele revela por que decidiu criar a 
InnVestidor – Associação Brasileira de 
Investidores de Condo Hotéis, que espe-
ra chegar no final de 2017 com cerca de 
5.000 associados contribuintes. A regula-
mentação que a CVM está propondo ao 
setor de condo-hotéis e a super oferta que 
comprometeu algumas praças no Brasil, 
também são abordadas nesta entrevista.

A matéria principal é a entrega do troféu 
aos Melhores Fornecedores da Hotelaria 
Nacional que mobilizou o setor para uma 
grande festa que aconteceu no Club Homs. 
Investimentos e reformas em vários ho-
téis, mudanças no staff operacional e na 
gastronomia são outros assuntos abor-
dados para você ter uma ótima leitura.

O ano começou

 Diretor editorial
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Entrevista

Investimento hoteleiro consciente

O Consu l to r  ho te le i ro  José  E r-
nes to  Mar ino  Ne to ,  D i re to r 
p res iden te  da  B SH In te rna-

t i ona l  f undou  recen temen te  com um 
g rupo  de  i nves t ido res  a  InnVes t ido r 
–  Assoc iação  B ras i l e i ra  de  Inves t i -
do res  de  Condo Ho té i s .  O  ob je t i vo 
fo i  f o r ta lece r  os  i nves t ido res  pa ra 
es ta rem bem rep resen ta t i vos ,  uma 
vez  que  os  ope rado res  es tavam 
bem o rgan i zados .  Já  nes te  ano ,  a 
en t idade  espe ra  con ta r  com c inco 
m i l  assoc iados .  E  en t re  uma sé r i e 
de  ações  que  a  en t idade  p re tende 
faze r  es tá  a  c r iação  e  d i vu lgação de 
rank ings  pa ra  i n fo rmar  qua is  são  as 
ope rado ras  com ma io r  t ransparên-
c ia  na  ap resen tação  de  resu l tados .
Com a  regu lamen tação  pe la  CVM do 
mode lo  condo ho te l ,  que  fomen ta  os 
i nves t imen tos  da  ho te la r ia  nac iona l , 
Mar ino  Ne to  ac red i ta  que  as  reg ras 
de  t ransparênc ia  t razem bene f í c ios 
a  todos .  O  inves t ido r  faz  um inves t i -
men to  consc ien te .  A  i nco rpo rado ra 
se  p ro tege  de  even tua is  maus  c l i en -
tes  po r  con ta  da  t ransparênc ia  da 
t ransação.  P raças  que  t i ve ram uma 
supe r  o fe r ta  ho te le i ra ,  como Be lo 
Ho r i zon te  a  a  Ba r ra  da  T i j uca ,  no 
R io  de  Jane i ro ,  também são  t ra ta -
das  nes te  en t rev i s ta  exc lus i va  que 
você  con fe re  a  segu i r.

Revista Hotéis — Quais os motivos 
que levou você e um grupo de in-
vestidores a criar a InnVestidor 
– Associação Brasileira de 
Investidores de Condo Hotéis? 

José Ernesto Marino Neto — Durante o 
processo de discussão com a CVM per-
cebeu-se que os incorporadores imobili-
ários estavam muito organizados, que os 
operadores hoteleiros também contavam 
com advogados e lobistas, mas os inves-

tidores tinham apenas poucos defenso-
res. Diretores da CVM mencionaram isso 
como um fato claro. Percebemos então 
que estava na hora de criar a InnVestidor. 
Não apenas para representar os inte-
resses dos investidores de Condo-Hotel 
junto às autoridades constituídas, como 
a CVM, mas também para permitir que 
síndicos, conselheiros e seus representan-
tes pudessem trocar experiências, para 
auxiliar na qualificação educacional dos 
associados, para oferecer assessoria jurí-
dica gratuita aos pequenos investidores, 
entre outros temas de igual relevância.

 
Revista Hotéis — Apesar da recente 

criação, já existe números em rela-
ção aos associados? Qual é a expecta-
tiva de vocês em relação a adesão? 

José Ernesto Marino Neto — O estatuto 
da InnVestidor declara que são associa-
dos naturais todos os proprietários de 
Condo-Hotéis. Portanto, os associados 
são todos os investidores em todos os 
cantos do Brasil. Há um segundo tipo 
de associado, o associado contribuinte. 
Esperamos chegar no final de 2017 com 
cerca de 5.000 associados contribuintes.

Revista Hotéis — Como a InnVestidor 
vai agir em prol dos interesses dos 
associados? Poderá haver um em-
bate junto às administradoras ou 
mesmo as redes hoteleiras? 

José Ernesto Marino Neto— A idéia da 
InnVestidor é mais de colaboração do 
que de embate. É óbvio que se alguém 
for ofertar Condo-Hotel irregularmen-
te a InnVestidor será denunciante dis-
so para a CVM. Aliás, a InnVestidor 
já fez denúncias recentes. É dever de 
ofício. Iremos criar rankings e publicá-
los. Iremos dizer ao público quais são 
as operadoras com maior transparên-
cia na apresentação de resultados, 
etc. É uma relação de ganha-ganha.
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Revista Hotéis — Na sua opinião, atu-
almente o investidor hoje está mais 
consciente ao adquirir uma unida-
de habitacional hoteleira? Ele sabe 
que existe um risco neste negócio?

José Ernesto Marino Neto — A regula-
mentação pela CVM era algo necessá-
rio. Desde quando a CVM entrou nesse 
mercado muitos “picaretas” sumiram. 
Esperamos que todos os picaretas su-
mam desse negócio. As regras de trans-
parência trazem benefícios a todos. O 
investidor faz um investimento cons-
ciente. A incorporadora se protege de 
eventual maus clientes por conta da 
transparência da transação. O investidor 
de Condo-Hotel tende a permanecer o 
mesmo pequeno investidor que adqui-
re uma unidade imobiliária de pequeno 
valor, que paga resultados mensais e 
que participa de mercado secundário 
grande e líquido. É possível também que 
surjam mais investidores institucionais 
por conta da segurança da regulação da 
CVM. O Condo-Hotel é um ótimo canal 
de saída pela facilidade de vender uni-
dades de pequeno valor ao público.

 Revista Hotéis — Existem algumas pra-
ças, como Belo Horizonte, em que a 
oferta de UH´s hoteleiras extrapolou 
a demanda e hoje o setor se encontra 
com uma taxa muito baixa de ocupa-
ção. Na sua opinião, por que isto acon-
teceu e como fica os investidores?

José Ernesto Marino Neto — A culpa prin-
cipal é do Poder Público Municipal que, 
irresponsavelmente, criou benefícios 
e incentivos desmesurados para quem 
construísse hotéis ou apart-hotéis. Se 
havia necessidade de crescer o parque 
hoteleiro local a Municipalidade de-
veria oferecer benefício aos projetos 
que totalizassem a quantidade ade-

quada de nova oferta. Infelizmente o 
governo, de forma genérica, é o pior 
inimigo do cidadão brasileiro. Estão 
desconectados com a realidade.

 Revista Hotéis — Como você analisa 
o cenário da Barra da Tijuca no Rio 
de Janeiro, onde também se cons-
truiu muitos hotéis para atender a 
demanda da Copa do Mundo e das 
Olimpiadas. A conta vai fechar? Haverá 
rentabilidade aos investidores? 

José Ernesto Marino Neto— A Barra da 
Tijuca é outro exemplo de irrespon-
sabilidade dos agentes do Estado. O 
prefeito foi um inconsequente. É óbvio 
que a conta vai chegar. Possivelmente 
a Municipalidade deve permitir a mu-
dança de uso desses empreendimen-
tos. É coisa de irresponsáveis. Triste.

 
Revista Hotéis — Neste contexto, 

a regulamentação que a CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários 
colocou é um mal necessário? 

José Ernesto Marino Neto — A lei 10.303/01 
introduziu no ordenamento jurídico bra-
sileiro o conceito de valor mobiliário ge-

nérico. Condo-Hotel, 
como usualmente é 
feito no Brasil, pas-
sou a ser um valor 
mobiliário. Portanto, 
sob as garras do re-

gulador do mercado de capitais, a CVM. 
No início desse processo, logo após o 
Alerta publicado pela CVM em 12.12.13, 
fiquei preocupado. O mercado imobiliá-
rio não vê a CVM como seu regulador e 
a CVM não entende de mercado imobili-
ário. Nesse sentido convidamos a CVM 
para uma reunião na FGV. Explicamos 
40 anos desse mercado e eles ficaram 
boquiabertos. Não tinham a menor idéia 
da grandeza desse negócio. Desde então 
procuramos criar um método de harmo-
nização de conhecimentos. Através de 
Mesas Redondas que contaram com a 
participação de representantes de várias 
organizações como OAB-RJ, ADEMI-RJ, 

“A especulação hoteleira na Barra da 
Tijuca foi uma irresponsabilidade”
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FOHB, SINDUSCON-SP, SECOVI-SP, 
Bolsa de Valores de São Paulo, Ministério 
do Turismo, CEU – Centro de Extensão 
Universitária, IBRADEMP, CVM e FGV, 
todos os detalhes e nuances do negó-
cio foram discutidos. Quem se der ao 
trabalho de ler as transcrições desses 
eventos vai perceber que as decisões do 
Colegiado, o texto da Deliberação 734, 
entre outros, foram construídos nesses 
eventos, como uma forma de consenso. É 
muito bom ver como há pessoas dedica-
das a fazer o bem. Todos os participantes 
desses eventos contribuiram decisiva-
mente na melhora desse mercado. A 
Instrução Normativa que será publicada 
em breve e que será o marco regulatório, 
deve trazer im-
pulso para o mer-
cado progredir.

Revista Hotéis  
Pelas regras que a CVM está querendo 
impor, muitos acreditam que pode-
rá ser o fim do modelo de condo ho-
tel. Como você avalia esta situação? 

José Ernesto Marino Neto— O modelo do 
Condo-Hotel antigo no qual o incorpora-
dor imobiliário e o operador ganhavam 
às custas do investidor, que pagava a 
conta toda, esse acabou. Está enterrado! 
O modelo atual é o que traz transparên-
cia. Todo profissional mal intencionado 
tende a sair do mercado. Veremos um 
novo mercado, com produtos melhores, 
com sistemas de governança melhores e 
com valorização do investidor que é, no 
final, a grande estrutura de sustentação 
desse negócio. Sem ele, nada existiria.

 
Revista Hotéis — Existem outros mo-

delos de financiamento, ou recur-
sos públicos, que o mercado poderá 
adotar para fomentar o desenvolvi-
mento da hotelaria no Brasil? 

José Ernesto Marino Neto— Infelizmente o 
Brasil sofre de um problema crônico. Há 
uma aliança não escrita entre tecnocratas, 
nacionalistas e socialistas que impedem 
o crescimento da infraestrutura. Um não 

deixa sair de si o controle do processo, 
burocratizando-o demais, outro não ad-
mite estrangeiros e outro não aceita que 
os particulares sejam investidores e ges-
tores de infraestrutura. No final, agem 
em conjunto postergando a expansão da 
infraestrutura que, como consequência, 
não permite a expansão de bens e servi-
ços à população. Portanto, para manter a 
inflação sob controle, controla-se a deman-
da com juros altos. E isso é a senha para 
impedir negócios de capital intensivo de 
longo prazo, sendo a hotelaria um deles. 
Sem falar no cartel bancário que os dois 
últimos governos deixaram de herança... 
O condo-hotel será a grande ferramenta 
para a expansão da hotelaria no país.

Revista Hotéis — Como você analisa a 
hotelaria brasileira nos próximos anos? 

José Ernesto Marino Neto — A expansão 
será mais lenta, já que não será fácil 
convencer os investidores, já que terão 
transparência nos negócios. Disso sai-
rá melhores produtos. A hotelaria e o 
ambiente de negócios irá se beneficiar.

 
Revista Hotéis — E como a 

InnVestidor pode contribuir 
para mudar este cenário?

José Ernesto Marino Neto— A InnVestidor 
tem uma missão muito importante nesse 
contexto. Estamos inclusive fomentan-
do classificadores de risco a criar me-
todologia para classificar condo-hotel. 
O mercado vai sofrer uma alteração e 
será para melhor. Nossa única preo-
cupação hoje está na definição de in-
vestidor credenciado, talvez o único 
ponto ainda não definido na Instrução 
Normativa. Defendemos que os Condo-
Hotéis organizados sob a estrutura de 
arrendamento, que isente o investidor de 
aportes futuros, podem ser ofertados a 
qualquer investidor, indistintamente. 

“O modelo de condo-hotel antigo está 
enterrado e levou os mal intencionados”
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Accor Hotels 
abre capital para investidores a 
partir do próximo mês de junho

O próximo mês de junho será mui-
to importante para os planos da Accor 
Hotels para se posicionar de maneira 
ainda mais competitiva no mercado como 
uma Travel Company. A rede francesa 
que nos últimos dois anos fez uma série 
de aquisições em vários segmentos, tem 
hoje no portfólio 16 marcas distintas de 
hotéis e o objetivo é ser um dos três maio-
res no setor de hotelaria e turismo no 
mundo. Para isto, pretende fazer outras 
aquisições, mas necessita de aporte de 
capitais. A Rede irá se dividir em duas. 
Enquanto a HotelServices irá operar, 
cuidar do dia a dia e franquear os mais 
de 4.000 hotéis da Accor Hotels, a Hotel 
Invest será criada para gerenciar os ativos 
imobiliários do grupo que possui 1.000 
hotéis próprios, com o patrimônio imobi-
liário avaliado em torno de 7 bilhões de 
euros (aproximadamente R$ 25 bilhões).

Quem garante isto é Patrick Mendes, 
CEO da Accor Hotels para a América do 
Sul. Segundo ele, a nova empresa poderá 
receber investimentos de fundos em troca 
de até 60% de participação que virá de 
fundos de investimentos que poderão 
entrar em uma nova estrutura que será 
criada pela rede de hotéis. Isto equiva-
le dizer que entrará até 4,2 bilhões de 
euros nos cofres desta nova companhia 
que pretende reverter em aquisições, 
reformas e modernizações de empreen-
dimentos existentes e em tecnologia.

Mendes destaca que esta divisão 
de tarefas já existia na companhia des-
de 2013, mas este ano a HotelInvest se 
tornará uma subsidiária, uma pessoa 
jurídica distinta dentro do grupo, o que 
permite a entrada dos investidores.

Será criada a Hotel 
Invest para geren-
ciar os ativos imo-
biliários do grupo 
que possui 1.000 
hotéis próprios, 
com o patrimônio 
imobiliário avali-
ado em torno de 7 
bilhões de euros 

Rede Plaza de Hotéis 
registra evolução em 2016

O ano de 2016 foi um dos mais 
conturbados para a economia do País, 
porém algumas áreas driblaram a insta-
bilidade e conseguiram crescer. A Rede 
Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs, 100% 
nacional, fez um balanço de suas ações e 
revelou que enfrentou de forma positiva 
o período de inconstância econômica 
e política do Brasil. Houve uma evolu-
ção da receita financeira de 7% no ano 
passado em comparação com 2015.

Ainda em 2016, equiparado com o ano 
anterior, aconteceu um aumento de 3% da 
Diária Média, progressão da ocupação em 
4% e saldo positivo de aproximadamente 
6% da RevPar. Os investimentos feitos, 
como wi-fi, crm, aplicativos, motor de re-
servas e telefonia voip foram importantes 
para o alcance desses resultados. O Bahia 
Plaza Hotel, foi o que mostrou o melhor 
desempenho, atingindo crescimento 
durante o ano de 32% e RevPar de 19%. 

Verificou-se que em janeiro de 2017, em 
relação ao mês de 2016, existiu um aumen-
to de 9% da receita total, impulsionada 
pela ocupação de 13% e RevPar similar. 
Mesmo com as incertezas de mercado, a 
instabilidade econômica pela qual o País 
passa, a Rede planeja crescimento, amplia-
ção de parcerias e de negócios. O Plaza 
Blumenau Hotel, por exemplo, passará 
por reforma com o intuito de garantir um 
importante desenvolvimento qualitativo.

Nível de aceitação dos colabo-
radores da Rede Laghetto 
Hotéis é de 83,3%

A Rede Laghetto Hotéis divulgou 
que, em 2016, atingiu um nível de 83,3% 
de aceitação entre seus quase 500 cola-

Quarto do Hotel Plaza Blumenau (SC)

Site Plaza Blumenau
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boradores. Segundo o levantamento da 
Fornasier Pesquisas e Desenvolvimento, 
responsável pela pesquisa de clima 
organizacional, somente uma a cada 
200 empresas no País atinge um per-
centual de satisfação maior que 80%. 
Em 2015, o índice foi de 83,7%.

O Grupo adota Plano de Cargos e 
Salários com o intuito de incentivar o 
crescimento profissional, estimular à 
educação por meio de auxílio finan-
ceiro para cursos de idiomas, gra-
duação, pós e desenvolvimento para 
aprimoramento profissional. A Rede 
introduziu neste ano o Classificados 
Laghetto Hotéis, para divulgar to-
das as vagas abertas de forma real e 
instantânea, informando em primeira 
mão para os seus colaboradores.

São ao todo 1.026 apartamentos 
distribuídos em sete hotéis na cidade de 
Gramado (RS), um em Bento Gonçalves 
(RS) e um em Porto Alegre (RS). Em 
abril, o Porto Alegre Manhattan Hotel, 
situado na capital gaúcha, passará 
a ser administrado pela marca. Em 
junho haverá a inauguração da primei-
ra das duas torres do Laghetto Stilo 
Borges, com 128 apartamentos a 200m 
da Rua Coberta, na Avenida Borges 
de Medeiros, em Gramado (RS).

A partir do segundo semestre 
de 2017, Canela (RS) também terá o 
primeiro hotel da cidade integrante 
da coleção. Com bandeira Vivace, 
ele terá 121 apartamentos, sala de 
jogos, fitness center e espaço kids.

Hotéis da rede 
em São Paulo, por 

exemplo, apre-
sentaram resul-

tado superior aos 
demais hotéis as-
sociados ao FOHB

Blue Tree registra bom desem-
penho em Revpar em cinco capitais

De acordo com levantamento 
do FOHB – Fórum dos Operadores 
Hoteleiros do Brasil, a Rede Blue Tree 
Hotels registrou bons resultados quan-
do se refere a RevPar – receita por 
apartamento – nos últimos seis anos. 
O objetivo do estudo foi consolidar o 
desempenho operacional dos hotéis 
associados no período em dez capi-
tais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, 
Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Das dez cidades analisadas, a rede 
hoteleira apresentou boa performance 
nas cinco capitais onde possui opera-
ção. Em São Paulo, teve bom desem-
penho em RevPar no comparativo com 
os hotéis associados ao FOHB, com o 
Blue Tree Premium Faria Lima e o Blue 
Tree Premium Morumbi, que apresen-
taram um resultado 52% superior. 

Na capital gaúcha, o Blue Tree 
Premium Porto Alegre teve um resultado 
de 49%. No estado do Amazonas, o Blue 
Tree Premium Manaus foi 47% maior, 
na contramão da demanda por hotéis da 
cidade que apresentou queda de 12% em 
2016. O Blue Tree Premium Brasília, em 
operação desde 2015, se destacou na ca-
pital federal acompanhando o resultado 
de 1% da demanda por hotéis de Brasília. 
Já no Rio de Janeiro, o moderno Blue 
Tree Premium Design Rio de Janeiro, 

Site Plaza Blumenau

Hotel Laghetto Viverone 
Moinhos Porto Alegre (RS)
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aberto em março de 2016, alcançou uma 
ocupação de 95% no período do estudo. 

Para a Presidente Chieko Aoki, o 
desempenho positivo é consequência da 
estratégia comercial mais flexível em re-
lação ao cenário de mercado. “Para 2017 
planejamos um aumento de 6% na ocu-
pação da rede com o aumento da carteira 
de clientes, modernização dos hotéis e o 
fortalecimento da qualidade nos serviços 
que oferecemos aos clientes”, afirma. 

A rede teve uma avaliação posi-
tiva também na pesquisa divulgada 
pela Abracorp, que analisa o desem-
penho das redes e hotéis indepen-
dentes. Em 2016, apenas a Rede Blue 
Tree cresceu em número de diárias, à 
taxa de 0,4%, alcançando 213,6 mil. 

Accor Hotels registra queda na 
receita no Brasil, mas comemora 
performance em 2016

O resultado no Brasil se destoou do 
restante da América do Sul, que registrou 
alta de 2,2% na mesma comparação, 
com destaque para Colômbia e Peru

 
A rede hoteleira francesa registrou 

uma queda de 1,4% na receita no Brasil, 
mas comemora a performance, pois os 
hotéis associados ao FOHB — Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil (na 

qual a Accor Hotels também faz parte), 
registrou uma queda de 6,3% na taxa de 
ocupação e de menos 3,7% no RevPar 
(receita por apartamento). Este resulta-
do da Accor Hotels no Brasil se destoou 
do restante da América do Sul, que 
registrou alta de 2,2% na mesma com-
paração, com destaque para Colômbia 
e Peru. “Nossa performance em 2016 
no Brasil não foi tão ruim, pois foi um 
ano bastante complicado e sentimos 
os efeitos da instabilidade política eco-
nômica que vive o País. Tivemos uma 
Olimpíada bem melhor do que esperá-
vamos, e o desempenho acabou sendo 
compensado pelos outros países da 
região”, avalia o CEO da Accor Hotels 
na América do Sul, Patrick Mendes.

Ele ressalta que mesmo com o atu-
al cenário, a Accor Hotels colocou 31 
hotéis em operação na América do Sul 
no ano passado. “Com isto o desem-
penho no Brasil sobe para uma alta 
de 2,4%, além de termos apresentado 
novidades como a estreia das marcas 
Mama Shelter e MGallery no Rio de 
Janeiro, a remodelação do Ibis Styles 
em São Paulo com um novo conceito, e 
a chegada do Grand Mercure a Belém”, 
mencionou Mendes lembrando que a 
Accor Hotels conta com 252 hotéis no 
Brasil e 289 na América do Sul. “Reforço 
que nossa meta é chegar a 500 hotéis em 
operação até 2020 na América do Sul”.

Novos contratos assinados
Abel Castro, Vice-Presidente Senior 

de Desenvolvimento para a América 
Latina da Accor Hotels disse que foram 
assinados nove contratos para novos 
hotéis no Brasil em 2016, além de um 
na Argentina, seis na Colômbia e cinco 
no Peru. “Estamos bem otimistas que o 
cenário econômico vai melhorar muito 
no Brasil a partir deste ano e devemos 
voltar a ter de 20 a 25 contratos assina-
dos por ano. A queda da taxa de inflação 
é um bom sinal, pois diminui as taxas 
de juros e isto anima os investidores”, 
diz Castro, lembrando que a Accor 
Hotels possui 10.452 investidores.

Mendes se mostra bastante otimista 
para 2017 e afirma que espera um cres-
cimento de 4,6% em vendas na região. 

 Patrick Mendes: 
“Mesmo diante de 
um resultado não 
tão bom no Brasil, 
reforço que nossa 
meta é chegar a 
500 hotéis em 
operação até 2020 
na América do Sul”
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No Brasil, o crescimento deve ficar em torno 
dos 5% a 6%. E para este crescimento, aquisi-
ções e investimentos mundiais feitos pela Accor 
Hotels serão fundamentais. “Investimos US$ 3 
bilhões no final de 2015, na compra do grupo 
que controla as marcas de luxo Fairmont, Raffles 
e Swisshotel. Devemos trazer estas bandeiras 
para o Brasil, pois o País está engatinhando neste 
segmento e tem muito potencial para crescer, 
assim como na marca Jo&Joe. Ela foi criada para 
millennials e terá sua primeira unidade a ser 
inaugurada no próximo mês de maio, na região 
de Bordeau, na França. Já temos um grupo de 
trabalho criado no Brasil para buscar investido-
res e localidades, pois este conceito é mais do que 
um hotel, é uma open house”, explica Mendes.

Aquisições para fortalecer crescimento
Outras aquisições foram destacadas 

por Mendes como alavancas de consoli-
dação da Accor Hotels e ele citou mar-
cas como Onefinestay, Oasis Collection, 
Travel Keys e Banyan Tree. Com isto, a 
Accor Hotels se fortalece no segmento de 
lazer e espera chegar a 20% da operação to-
tal no Brasil e 40% globalmente até 2020.

A plataformas de distribuição FastBooking, 
adquirida pela Accor Hotels em 2015, abriu 
espaços para os hotéis independentes. “Nossa 

Abel Castro: “Estamos bem otimistas que o 
cenário econômico vai melhorar muito no Brasil a 
partir deste ano e devemos voltar a ter de 20 a 25 

contratos assinados por ano”
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estratégia é ofertar aos clientes 10 mil 
novos hotéis dentro de nosso portfólio 
de distribuição. Para o Brasil, a estraté-
gia é oferecer pelo menos 200 hotéis em 
30 cidades brasileiras”, avalia Mendes. 
E Abel Castro completou: “Já temos 42 
contratos assinados de hotéis indepen-
dentes e alguns verdadeiros ícones, como 
Ca´D´Oro e o hotel Senac Campos do 
Jordão. Estamos com uma expectativa 
muito grande de crescer rapidamente uti-
lizando esta plataforma”, conclui Castro.

Rede Iberostar 
fecha 2016 com 75% de ocupação 

 A rede Iberostar encerrou 2016 
com 75% de ocupação e 15% de cres-
cimento em vendas. Para manter os 
resultados em 2017, a rede inicia o 

ano com novidades e lança o ‘Star 
Prestige’, um serviço com atendimen-
to similar ao de hotéis-boutique.

O programa, já experimentado em ou-
tras unidades ao redor do mundo, chega 
ao Brasil em ambos hotéis do Complexo 
na Praia do Forte (BA) reunindo serviços 
e comodidades para oferecer aos hós-
pedes tratamentos, como lounges que 
oferecem café de alta qualidade, adega 
com grande seleção de vinhos, licores 
internacionais e um bartender para pre-
parar as últimas tendências de coquetéis. 
“Todas as atividades do Star Prestige 
são especialmente pensadas para que os 
hóspedes aproveitem um sentimento de 
exclusividade com tratamento diferencia-
do durante a permanência no hotel, que já 
é de categoria 5 estrelas” explica Orlando 
Giglio, Diretor da Iberostar no Brasil.

Visão aérea do 
Iberostar Bahia



Administração

17



18

Especial

18

Especial

ApoloSpuma (Diamond)
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Colchão inadequado pode 
virar pesadelo do hotel

A cama do seu hotel é uma extensão da casa do hóspede?

Especial
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Uma boa noite de sono depende muito do colchão, 
item muitas vezes deixado de lado justamente por 
aquele que deveria oferecer repouso: os hotéis. 
Mas, como escolher colchão para hotelaria?

de vários biotipos vão deitar naquele col-
chão, por períodos diferentes, e aí, entra 
a manutenção preventiva que analisa o 
tempo de vida útil do produto. Assim, fo-
ram criadas normas técnicas regulamen-
tadas pelo Inmetro - Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 
que definem padrões para os colchões, 
e o descumprimento delas pode gerar 
multas altíssimas. Sendo assim, é melhor 
prevenir do que remediar tanto a dor nas 
costas, como uma grande dor de cabeça.

Se antes os clientes recorriam apenas à 
recepção, ou no máximo a um SAC para 
queixarem-se de problemas no quarto 
ou na hospedagem em geral, hoje, seu 
poder é infinitamente maior com os sites 
de avaliação. Além de não retornar mais 
ao empreendimento, aquele cliente que 
acordou com dor nas costas após deitar 
em um colchão desnivelado fará questão 
de denunciar o problema para possíveis 
novos hóspedes. Para se ter uma ideia de 
como estas avaliações estão cada vez mais 
importantes, o conteúdo do TripAdvisor, 
um dos maiores sites de viagens do 
mundo, influenciou 13% de todas as 
viagens internacionais e cerca de 8% de 
todas as viagens domésticas ocorridas no 
mundo inteiro em 2014, segundo relatório 
‘A Contribuição Econômica Global do 
TripAdvisor’, conduzido pela Oxford. 
Globalmente, o portal gerou 22 milhões 
de viagens adicionais em 2014 – viagens 
que não teriam ocorrido de outra for-
ma. Além disso, o TripAdvisor também 
gerou 352 milhões de estadias adicionais 
de uma noite em 2014, demonstrando 
que o conteúdo do site não só aumenta o 
número de viagens globais, mas também 
leva os viajantes a estenderem suas esta-
dias. O crescimento das viagens leva ao 
aumento do conteúdo compartilhado no 
Tripadvisor. Essas informações ajudam 
outros viajantes a planejarem viagens, 
além de oferecer às empresas um valioso 

O ideal de todo hóspede é en-
contrar no hotel uma exten-
são de sua casa. Então, quer 

encontrar o mesmo ou maior conforto no 
seu “lar passageiro”. O critério de escolha 
de um cliente por um hotel pode variar, 
mas sempre há itens essenciais que serão 
avaliados por ele. Ainda que seja cada vez 
mais comum a preferência por tecnologias 
diversas e conexão de qualidade durante 
a hospedagem, uma boa noite de sono é 
definitivamente a cereja do bolo. Dormir 
em um bom colchão é o que definirá se 
aquela será uma experiência memorá-
vel, ou se não passará de um pesadelo.

Passamos um terço da vida dormin-
do, o que define se os outros dois terços 
serão bem aproveitados ou não, de acordo 
com a qualidade do sono. A hora de 
dormir não pode ser tratada como uma 
simples atividade do dia, mas como um 
momento fundamental ao funcionamento 
do corpo. Uma noite mal ou bem dor-
mida também depende do colchão, que 
se for inadequado, pode gerar irritação, 
dores de cabeça ou nas costas, falhas de 
memória, indisposição e decorrente ao 
sono irregular, até insônia e obesidade.

Muitas vezes, o hotel direciona seus 
recursos para outras áreas do hotel e 
negligencia a importância de oferecer um 
colchão de qualidade — não apenas na 
aparência, que pode ser maquiada por um 
elegante enxoval, mas também na funcio-
nalidade e conforto, considerando que é 
um item que pode interferir na saúde do 
cliente. A escolha não é tarefa fácil, pois 
irá proporcionar suporte para todos os 
pontos do corpo de modo a manter a co-
luna na mesma posição de uma boa pos-
tura ortostática. O corpo precisa ser capaz 
de relaxar, com sua coluna sustentada em 
sua curvatura natural. Do contrário, os 
músculos funcionam toda a noite e a pes-
soa poderá acordar cansada e dolorida. 
É preciso lembrar que, no hotel, pessoas 
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O colchão correto deve 
proporcionar o suporte 
adequado para sua 
estrutura corporal

feedback para melhorar o serviço prestado 
e, por sua vez, atrair mais clientes. Agora, 
imagine estes milhões de viajantes falando 
mal do seu hotel, por causa do colchão?

Função básica
Grande responsável por um des-

canso pleno ao dormir, o colchão deve 
cumprir duas funções: proporcionar 
conforto e fornecer apoio em todas as 
diferentes posições de dormir, o que 
torna todo o resto secundário. De acordo 
com a ABICOL – Associação Brasileira 
da Indústria de Colchões, para propor-
cionar o suporte adequado para a sua 
estrutura corporal, que é principalmente 
o alinhamento da sua coluna vertebral, 
existem as camadas de suporte, partes 
inferiores do colchão. Pode haver uma 
ou mais camadas de suporte e, juntas, 
elas compõem o núcleo do colchão.

Em certos tipos de estrutura de colchão 
pode haver uma camada do meio que 
contribui tanto para o alívio de pressão 
quanto para o alinhamento da coluna 
vertebral. Ela é conhecida como camada 
de transição. As camadas intermediárias 
de um colchão desempenham um papel 
duplo e pode ajudar em graus diferen-
tes para alívio de pressão e conforto e 
para o alinhamento da coluna vertebral 
e suporte, dependendo da construção 
do colchão. Os diferentes tipos de pesso-
as precisam de diferentes combinações 
de camadas e materiais que funcionam 

em conjunto de maneiras diferentes 
para dar-lhe o suficiente de ambos para 
atender às suas próprias necessidades 
únicas de peso corporal e de perfil.

As camadas de suporte do colchão 
são também conhecidas como núcleo 
e inclui todas as que estão abaixo das 
camadas de conforto. As de suporte são 
as principais responsáveis para o alinha-
mento da coluna vertebral. Elas contro-
lam como as diferentes partes do corpo 
vão se acomodar / afundar no colchão 
enquanto a pessoa dorme. Existem cinco 
tipos básicos de núcleos de colchão, são 
eles: molas, látex, poliuretano, ar e água. 
Os tipos podem ser constituídos por uma 
única camada de material ou de várias 
camadas feitas de materiais diferentes.

Normas e certifi cações
Dadas as devidas proporções, assim 

como alimentos perecíveis o colchão tem 
prazo de validade e deve ser trocado 
no período correto. Segundo divulga a 
Abicol, testes realizados pelo Inmetro 
revelaram que 67% dos colchões brasi-
leiros apresentam inconformidades. O 
índice chamou a atenção do órgão que 
decidiu tornar obrigatória a certificação 
dos produtos. Para receber o Selo, as 
indústrias devem cumprir normas que 
determinam, por exemplo, dimensões 
(comprimento, largura e espessura), 
resistência da matéria-prima em relação à 
possibilidade de ruptura, alongamento e 

FreeImages/Lotus Head



22

Especial



23

Especial



24

Especial

rasgo, revestimento, deformação perante 
a compressão, resiliência, vida útil, fadiga 
entre outros requisitos. Assim, desde o 
dia 7 de fevereiro de 2014, as indústrias 
fabricantes e as importadoras de colchões 
de espuma ficaram proibidas de fornecer 
produtos que não estejam em conformi-
dade com os requisitos estabelecidos pelo 
Inmetro. A resolução está prevista na 
Portaria 79, de 3 de fevereiro de 2011, que 
colocou em vigor normas e regulamenta-
ções para produção e venda de colchões 
e colchonetes feitos de espuma. O não 
cumprimento da portaria levará a eventu-
ais autuações pelos órgãos competentes.

Caso sejam verificados produtos 
não conformes após os prazos estabe-
lecidos, o Inmetro e IPEMs – Instituto 
de Pesos e Medidas poderão aplicar as 
penalidades/sanções previstas na le-
gislação, que variam entre advertência, 
multa, apreensão de produtos nos pontos 
de venda/distribuição, sua inutiliza-
ção, até a interdição do fabricante.

Em fevereiro de 2016, o Inmetro 
publicou a portaria nº 52, que estabelece 
o Regulamento Técnico da Qualidade 
e os Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Colchões de Molas. 
O documento determina os requisitos 
obrigatórios de desempenho para a 
fabricação no mercado nacional, com o 
objetivo de oferecer produtos seguros 
no mercado nacional, além de prover a 
harmonização das relações de consumo e 
a concorrência justa no setor colchoeiro.

Os prazos de adequação ao regula-
mento são fixados da seguinte forma: 

• A partir de 02/08/2017, os fabri-
cantes e importadores somente poderão 
fabricar/importar  colchões de molas 
certificados e registrados no Inmetro;

• Até 02/02/2018, os fabricantes 
e importadores poderão escoar esto-
ques antigos de colchões de molas, 
produzidos antes do primeiro prazo, 
ainda sem certificação e registro;

• E a partir de 02/02/2019, o comércio 
somente poderá fornecer colchões de mo-
las certificados e registrados no Inmetro. 

Após o cumprimento do prazo de 
adequação, os estabelecimentos (fábrica 
e revendedor) onde forem encontradas 
irregularidades estarão sujeitos às pe-

nalidades previstas na lei, com multas 
que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. 
A portaria 79 do Inmetro para os de 
espuma está em vigor desde 2013.

Para os de molas as normas do 
INER – Instituto Nacional de Estudos 
do Repouso são ainda mais rigorosas 
do que as exigidas pelas normas brasi-
leiras. A densidade mínima da espuma 
do estofamento deles, que verifica a 
quantidade de matéria-prima utilizada 
para produzir 1 metro cúbico de espu-
ma, tanto para o colchão de duas faces 
quanto de uma, é D28 na norma do Iner 
e D26 na norma brasileira. Segundo a 
entidade, quanto maior a densidade, 
melhor o desempenho do colchão. 

No caso dos colchões de espuma, 
as normas do INER também são mais 
exigentes. O Instituto divulga que seu 
percentual das normas é mais de 10% su-
perior as exigidas pelas normas brasilei-
ras. No item de Deformação Permanente, 
quanto menor a deformação, maior é a 
durabilidade do colchão, e a especificação 
da Norma do INER exige menor índice 
de deformação, do que os das normas 
brasileiras. O mesmo acontece quando o 
percentual de Fadiga é menor. E quanto 
menor a perda da dureza, mais o col-
chão conserva as características iniciais. 
Para a Espuma Aglomerada (AG), além 
das propriedades exigidas pela Norma 
Brasileira, a Norma do INER estabele-
ce um percentual máximo de “teor de 
cinzas”, eliminando a possibilidade de 
cargas inorgânicas na espuma, o que 
causaria falsa densidade e falsa dureza.

Tecnologia aliada
Atualmente, tem-se notado maior 

preocupação dos hoteleiros em relação 
à qualidade do colchão, e isso inclui 
a introdução de tecnologia. Além das 
propriedades anti-bactérias, anti-fungos e 
anti-ácaros, vem sendo inseridos sis-
temas de molejo mais versáteis, como 
de fios contínuos, com enorme aceita-
ção em hotéis por agradarem pessoas 
de diferentes biotipos. É o que afirma 
Eduardo Arruda, Diretor de Marketing 
e Desenvolvimento de Produtos da 
ApoloSpuma. “Nos últimos anos, aumen-
tou muito também a venda de molejo 
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Pocket, que é o líder de mercado no Brasil 
e agrada muito por seu moderno sistema 
independente, isto é, quando uma pes-
soa se mexe de um lado e o parceiro não 
sente do outro”, menciona o executivo.      

Arruda destaca ainda que na hora 
da compra, é fundamental observar, em 
primeiro lugar, se o toque de conforto 
é o desejado. Em seguida, é importante 
conhecer o tipo de molejo e densidade da 
espuma que compõe o produto. Também 
é muito importante saber qual é o fabri-
cante e avaliar o histórico da empresa em 
órgãos de reclamação do consumidor, 
pois o cliente não irá abrir o produto pra 
saber o que há dentro nem os processos 
de fabricação utilizados. “Um colchão, 
se bem conservado, pode durar bem até 
5 anos. Essa é a garantida oferecida pela 
maioria das fábricas aos hotéis. Além dis-
so, há diferença por tipo. Se um colchão de 
hotel tem uma baixa densidade,como uma 
D23, por exemplo, ele irá sofrer assenta-
mento mais rapidamente do que um com 
D33, mais recomendado para o mercado 
hoteleiro. Sobretudo, é muito importante o 
trabalho de rodízio realizado pelos hotéis 
para maior longevidade do produto. 
Girar o colchão a cada troca de estação, 

ONIX NEW YORK

O Pillow Top ajuda a 
aumentar a vida útil do 
colchão

por exemplo, é fazer com que o produ-
to dure bem mais”, sugere o Diretor.

Ele explica que os molejos Pocket 
(molas ensacadas) e fio contínuo são 
excelentes opções para todos os biotipos 
e são produtos que suportam pesos de 
até 160kg por pessoa. “Isso combinado 
com uma espuma de alta densidade no 
estofamento, além de tecidos resistentes e 
com retardantes anti-chama trarão o pro-
duto considerado ideal para um hotel”, 
destacou. Para Arruda, as especificações 
do Inmetro, que valerão a partir de agos-
to para os fabricantes, vão trazer mais 
qualidade aos produtos e tirar muitos 
aventureiros do mercado. A ApoloSpuma 
é certificada pela ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, através 
da ISO:9001, e pelo Inmetro, que testou 
e aprovou com o selo de qualidade as 
espumas produzidas pela empresa.

Na ApoloSpuma, os colchões que 
retornam tem suas partes e sobras de 
matérias-primas aproveitadas e vendi-
das. Por exemplo, o aço do arame para os 
ferros-velhos, as sobras de espuma são 
peneiradas e transformadas em espumas 
de aglomerado.  A empresa segue uma 
linha ecologicamente correta, utiliza 
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madeiras 100% reflorestadas, realiza a 
reciclagem dos resíduos e é atuante nas 
ações que protegem o meio ambiente.

Conforto para todos
Muitos hotéis escolhem seus equipa-

mentos e mobiliários de acordo com a 
categoria que atendem, considerando o 
nível de exigência do público que recebe. 
No caso dos colchões, isso pode ser uma 
decisão perigosa, já que trata-se de um 
item que interfere na saúde e bem-estar 
de qualquer pessoa – do econômico ao 
super luxo. Muitos acabam procurando 
por colchões e travesseiros de menor 
custo, enquanto resorts e hotéis de luxo 
apostam no extremo conforto dos clien-
tes e utilizam o látex natural (derivado 
da seringueira) nas estruturas de seus 
colchões, de acordo com Julio César 
Timm, Gerente da Bell’Arte Dreams. 
“Hoje, este é considerado o melhor ma-
terial do mundo para dormir”, afirma.

Para Timm, o comprador deve en-
tender que o hotel não tem controle 
dos inúmeros biotipos de seus clientes, 
podendo receber hóspedes de pouco 
peso e/ou extremamente pesados. “Os 

indicadores apontam que a população 
mundial está mais obesa a cada ano, 
então o correto seria os hotéis investirem 
em colchões estruturados para pesso-
as bastante pesadas, sem abrir mão do 
conforto. Hoje a tecnologia avançada 
das espumas de poliuretano permitem 
a fabricação de colchões muito duráveis 
e com confortos diversos e adequados a 
todos os biotipos”, explicou o Gerente.

A credibilidade da marca tem muita 
importância na escolha de seus produ-
tos, e ela se constrói com trabalho bem 
feito, entregas pontuais e assertividade 
na logística. Esta credibilidade muitas 
vezes é medida através de site de recla-
mação ou mesmo do PROCON. Quanto 
menor esse índice de insatisfação, maior 
será a credibilidade da marca. Logo, o 
cliente final também tem participação 
na escolha a partir de suas avaliações, 
que tanto o comprador do hotel como 
o fornecedor devem estar atentos. “O 
mercado deseja produtos inovadores, 
diferentes e não massificados. As pessoas 
estão perdendo a ignorância do sono e 
descobrindo que uma noite bem dor-
mida é uma medicina preventiva, que 
acaba evitando muitos males de saúde. 
Se manterá no mercado quem tiver a 

A ApoloSpuma é 
certifi cada pela 
ABNT através da 
ISO:9001, aprovada 
pelo Inmetro
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capacidade de atender esta demanda a 
um preço justo”, opinou Júlio Cesar.

Voltado exatamente para consumi-
dores do mercado de luxo, a Bell Arte 
Dreams criou uma coleção de colchões 
de alto padrão fabricados com látex gel, 
considerada a melhor espuma presente no 
mercado atual. São milhares de partícu-
las de gel incorporadas ao látex natural 
que tornam o colchão termossensível, se 
adaptando a temperatura do corpo e do 
ambiente. “Reunimos em nossos produ-
tos as matérias-primas mais avançadas 
existentes no mercado mundial no que 
se refere a materiais de conforto, suporte 
e revestimento externo, tudo isso em-
belezado pelos detalhes confeccionados 
manualmente pelos nossos habilidosos 
artesãos”, conta Timm. A linha conta 
com colchão de malha com tratamento 
de ametista, cama-base assinada pelo 
designer Ricardo Barddal e colchão 
com malha composta por fio de leite.

Atenção aos detalhes
Exatamente por receber todos os tipos 

de pessoas, o hotel deve estar atento a 
uma característica muito importante: a 
resistência do colchão. Diferentemente 
do produto do varejo, para uso residen-
cial, o item deve conter suportes laterais, 
bordas em aço, molas temperadas e 
espumas certificadas como os primeiros 
requisitos obrigatórios no colchão de uso 

‘profissional’. Estas características devem 
ser o principal mote na hora da compra de 
um produto para o hotel, considerando 
a durabilidade e conforto do hóspede.

De acordo com Werter Vieira Uhdre, 
Gerente de Hotelaria na Americanflex, não se 
pode confundir “vida útil”, com garantia de 
produto. “São coisas distintas, e que causam 
grande confusão na hora da compra. A vida 
útil de um produto está atrelada a qualida-
de e resistência de um bom colchão versus 
a maneira de utilizá-lo. Poderia dizer que 
um bom colchão certamente vai durar mais 
e terá vida útil maior do que o tempo ofe-
recido pelo certificado de garantia, desde 
que sejam tomados as devidas precauções e 
cuidados, como o giro e rodízio do produto 
em sua base, não pular sobre o colchão, 
sua limpeza e conservação, etc”, reitera.

Ele explica que a escolha inicial deve 
acontecer pelas características de uma 
mola. Existem molejos para diversos usos 
e fins, e cada um, tem sua vida maior 
ou menor dentro de suas especificações. 
Atualmente as mais famosas seriam as 
molas Bonnel e a molas Ensacadas, segui-
da por diversas outras. Mas o cliente deve 
pensar no perfil do seu hotel, e na maneira 
que seu hóspede irá utilizar seu quarto, e 
com isto definir a escolha de seu colchão 
já começando pelas molas, depois seus 
revestimentos, estruturas laterais, reforços 
em aço nas laterais e dorso, após avaliar 
níveis de firmeza, altura, conforto, etc.

A linha da Bell Arte 
conta com malhas 

especiais importadas 
compostas de fi os de 

prata (com proprie-
dades antimicrobianas) 
e tecidos com proteínas 

do leite (que ajuda na 
hidratação da pele)
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Para Uhdre, as certificações ainda são 
um bom termômetro de seriedade e au-
tenticidade das empresas fornecedoras de 
colchão. “Na hotelaria, não se consegue 
o nível de exigência através do biotipo. 
Mas, obter alturas mínimas de revesti-
mento sobre elas, para se ter um conforto 
mais adequado, buscar uma quantidade 
de espumas mínimas sobre as molas e 
outros materiais de conforto, certamen-
te trará conforto direto sobre o cliente. 
Hoje é possível termos um colchão com 
suporte final firme e bem estruturado, 
aliados a maciez e conforto no toque e na 
superfície do produto. Isto está associa-
do diretamente à altura dele. Um hotel 
vende serviços, e um péssimo descanso 
ou colchões mal dimensionados e desgas-
tados, prejudicam diretamente o negócio 
do hoteleiro. Um hóspede certamente 
deixará seu hotel por causa de uma cama 
ruim”, alerta o Gerente. A Americanflex 
foi uma das primeiras empresas a receber 
certificação compulsória do Inmetro.

Embalado a vácuo
Muito se fala sobre as características 

do colchão ideal, mas o modo de trans-
porte do produto também faz a diferença. 
Se uma série de produtos é empilhada 
em seu carregamento de forma inade-
quada e em grande número, por exem-
plo, a qualidade do material já pode cair 
antes de ser utilizado.  A qualidade dos 
colchões, até chegar às mãos do consu-
midor, é garantida através de cuidados 
no manuseio durante o transporte e no 
armazenamento. Os cuidados no carrega-
mento, descarregamento e movimentação 
no depósito vão ajudar a mantê-lo em 
perfeitas condições para entrega e, assim, 
garantir a satisfação total do cliente.

Os colchões da Sleep Solutions, em-
presa paulistana que fornece diversos 

produtos ao setor de cama, são embala-
dos a vácuo (processo patenteado pela 
empresa), o que traz uma grande redução 
no frete do produto já que é possível 
transportar o triplo deles no mesmo 
espaço. “Reduzimos a cubagem a 1/3 da 
cubagem original, e além do frete, tem 
a facilidade para subir com os colchões 
para os quartos do Hotel - sempre pelo 
elevador. Na hora de trocá-los, faz apenas 
o Pillow top, também embalado a vácuo. 
Ao invés de trocar ‘x’ colchões, troca-
se ‘x’ pillows, trazendo uma economia 
gigante”, explica Marcello Mellão Skaf, 
Sócio-Proprietário da Sleep Solutions. 

A empresa oferece ao mercado um 
colchão base de espuma HR de alta den-
sidade (espuma injetada em alta pressão 
pela empresa Aunde do Brasil) com Euro 
Pillow Top removível, feitos com espu-
mas soft HR, um produto de altíssima 
qualidade. A base tem garantia de 10 
anos, enquanto o Euro Pillow Top tem 
garantia de 5 anos. “Mesmo que o Pillow 
esteja bom, depois de 5 anos indicamos 
trocá-los por higiene, principalmente 
tratando-se de hotelaria”, aponta Skaf.

Ele explica ainda que a base de espuma 
de seu colchão HR de alta densidade é tão 
resistente que com o Pillow Top 1, apoia 
confortavelmente um hóspede com 
peso acima de 200kg, sendo o Pillow 
Top 2 ainda mais macio e assim por 
diante. “Ainda podemos fazer Pillow 
Top com látex, espuma viscoelástica ou 
qualquer tipo de material que o hote-
leiro deseje. Nossa ideia é que o hotel 
ofereça uma espécie de menu de col-
chões para seus hóspedes”. A empresa 
trabalha com os certificados ISO da 
Aunde na fabricação das espumas, ISO/
TS16949, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Sustentabilidade
Além de investir na qualidade dos 

produtos que oferece, muitas empre-
sas também se mostram preocupadas 
com a sustentabilidade como posi-
cionamento. Este é o caso da Colchão 
Onix, que reaproveita materiais do 
processo fabril que antes eram des-
perdiçados, além da realização de 
campanhas de arborização como o 
“Sinal Verde para a Natureza”, pro-

Werter Uhdre – “Um hós-
pede certamente deixará 

seu hotel por causa de 
uma cama ruim”
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gramas de “Racionamento de água” 
e “Racionamento de energia”, que 
também são adotados na Socimol, 
grupo responsável pela marca, e que 
recebem empenho de todos os fun-
cionários para colocá-los em práti-
ca em nome do meio ambiente.

Todo esse modelo de gestão reflete-se 
na qualidade dos produtos fabricados, o 
que garantiu à Socimol o certificado ISO 
9001, concedido pelo Bureau Veritas. 
Tal certificação comprova que o siste-
ma de gestão de qualidade da empresa 
segue os modelos internacionais. 

De acordo com João Vicente 
Claudino, Vice Presidente da empresa, 
a tecnologia está presente tanto nos 
processos em maquinários quanto nos 
insumos que compõem os colchões. “A 
nossa empresa oferece uma linha com 
colchões destinados para hotelaria, com 
opções de molejo bonnel, com e sem 
pillow, fio contínuo, LFK, além de col-
chões com pés articulados e capas com 
pillow”, explica. Como norma, a empre-
sa segue a Portaria nº 52 do Inmetro na 
fabricação de seus produtos, que será 

Espuma injetada em 
alta pressão e 

embalagem a vácuo são 
os grandes diferenciais 

da Sleep Solutions

obrigatória a partir de agosto deste ano.
O executivo alerta para que sejam 

sempre observadas características de 
qualidade como a quantidade de molas 
por m², a composição do tecido, trata-
mentos e bitola do arame. “A durabi-
lidade depende de como o colchão é 
tratado, mas normalmente um hotel de 
praia tem um desgaste maior e sugeri-
mos que a substituição seja feita num 
prazo de 6 anos”, diz. Segundo ele, 
as empresas que possuem estrutura 
verticalizada, como é o caso da Colchão 
Onix, o tempo de resposta para fabrica-
ção e entrega é bastante rápido, o que 
atende a necessidade e conveniências 
dos clientes hoteleiros no Brasil. 

João Vicente Claudino 
– “A durabilidade do 
colchão depende de 
como ele é tratado”

Especial
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Pousada Tutabel, 
em Trancoso, 
inaugurou oito novas suítes 

O empreendimento localizada na 
praia de Itapororoca em Trancoso (BA) 
inaugurou oito novas suítes no carnaval. 
Com isto, os hóspedes tiveram à dispo-
sição, ao invés de oito, 16 suítes cercadas 
por paz, praia e muito verde. Com vista 
para o jardim interno, as novas suítes têm 
cama king size, roupa de cama 600 fios, ar 
condicionado, roupão Trousseau, ameni-
ties Natura, minibar e closet. A decoração 
exclusiva de cada suíte, seguindo o pa-
drão das anteriores, com muita madeira e 
pisos claros, dossel na cama e tecidos co-
loridos, dá leveza ao ambiente. O hóspe-
de pode pedir o café da manhã no quarto 
ou em qualquer lugar da pousada a qual-
quer hora do dia. Ele está incluído na re-
serva e é servido no restaurante como bu-
ffet, até o meio dia, atendendo a quem faz 
questão de dormir um pouquinho mais.

Sob a gestão do mesmo grupo que 
está à frente do Hotel Solar do Arco, 
em Cabo Frio (J), do Hotel Solar do 
Império, em Petrópolis (RJ), e da Pousada 
Tankamana, em Itaipava (RJ), a Pousada 
Tutabel abriu as portas em 2015 e já se 
tornou referência de luxo em Trancoso.

Se a ideia é aproveitar o movimento 
da cidade, a Pousada Tutabel passa a 
oferecer uma nova e agradável casa no 
Quadrado, o point mais badalado do 
centro de Trancoso, onde ficam restau-
rantes, bares e lojinhas de artesanato. 
Com quatro quartos, cozinha, sala de 
estar e infraestrutura completa, a casa 
pode receber até oito pessoas. E o melhor: 

ela conta com todos os serviços ofere-
cidos pela Pousada Tutabel, incluindo 
serviços de governança e oportunidade 
de aproveitar as facilidades da pousada, 
como piscina, spa, salão de jogos, brin-
quedoteca para crianças, restaurante, bar 
e sala de ginástica. Na praia e na pisci-
na, os hóspedes têm ainda à disposição 
serviços exclusivos e equipamentos para 
o lazer, como caiaques e stand up paddle.

Uma vasta área verde de vegeta-
ção nativa cerca a pousada, que está a 
8km do Quadrado. Para quem gosta de 
respirar natureza, a Pousada Tutabel 
convida também para trilhas seguidas 
de piqueniques na Reserva Particular 
de Patrimônio Natural Rio do Brasil, 
de propriedade da pousada. A área de 
preservação de 975 hectares de Mata 
Atlântica, colada no Parque Nacional do 
Pau Brasil, abriga o primeiro rio cata-
logado no Brasil e é uma experiência 
incrível para amantes da natureza.

Costão do Santinho 
Resort (SC) 
apresenta novo salão para eventos 
e cassino próprio

Foi inaugurado, no último dia 4 de 
fevereiro, o salão Tupi-Guarani no Costão 
do Santinho Resort, em Florianópolis 
(SC). Ele integra um complexo de 11 
ambientes multifuncionais para eventos 
corporativos, congressos, casamentos, 
festas temáticas, entre outros. O espaço 
dispõe de 700 metros quadrados, com 
acomodação para até 500 pessoas.

Para a construção do salão, conforme 
o Diretor de hospedagem e patrimônio do 
complexo, Leonardo Freitas, foi feito um 
investimento em torno de R$ 3 milhões. 
Outra novidade é que os outros ambien-
tes para eventos ganharão, em 2017, um 
retrofit para atender às necessidades 
das produtoras do segmento, com mais 
toaletes, salas de apoio, qualidade na 
acústica, design de fachadas e um foyer.

A realização de eventos responde 
por cerca de 50% do faturamento do 
empreendimento. Nele há oito salões, 
além de opções de confraternizações 
em seis restaurantes e ambientes alter-
nativos, como tendas à beira-mar. 

Vista área da 
Pousada Tutabel 
com os novos 
apartamentos

ModernizaçãoModernização
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Leonardo Freitas, Diretor de Hospedagem e Patrimônio 
e Rubens Régis, Diretor Comercial do Costão do Santinho (SC) 

comemorando o novo salão

O empreendimento também inau-
gurou seu próprio cassino. Ele fun-
cionará durante a alta temporada, de 
quinta-feira a sábado, das 23 às 2h. 
A atração, que era oferecida somen-
te em alguns pacotes e eventos, agora 
será disponibilizada para todos.

Os crupiês uniformizados comandam 
os jogos de poker texas holden, roleta, 
black jack, poker caribenho e em breve, 
baccarat e craps, que acontecem junto à 
área de eventos do empreendimento.

O Cassino do Costão passará a fun-
cionar com mais frequência no comple-
xo. “É um novo produto de entreteni-
mento que chega para agregar ainda 
mais valor à hospedagem”, afirma o 
Coordenador de Esporte & Lazer do 
resort, Rarisson Martins. Como esse tipo 
de entretenimento ainda não foi legali-
zado no Brasil, lá a brincadeira noturna 
será realizada com moedas fictícias.
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Spa by Shishindo 
é inaugurado no Malai Manso Re-
sort Iate Convention (MT)

O Malai Manso Resort Iate Golf 
Convention, situado na Chapada dos 
Guimarães (MT) inaugurou o Spa Malai 
by Shishindo. O espaço possui 386 m², 
três salas de atendimento, piscina co-
berta e aquecida, ofurôs com hidromas-
sagem e cromoterapia, saunas, ducha 
vichy, salão de beleza e sala de chá.

O local é exclusivo da marca 
Shishindo Signature Spas, no estado de 
Mato Grosso, e conta com uma equi-
pe especializada. Entre os tratamentos 
disponibilizados, estão as massagens 
relaxantes, desportivas, terapêuticas, 
escalda pés, pedras quentes e shiatsu; 
tratamentos com banho terapias e ofurô.

Já na parte de estética, o Spa rea-
liza drenagem linfática; modeladora, 
limpeza de pele; revitalização facial; 
esfoliação e hidratação corporal; mani-
cure e pedicure; banho de lua; hidra-

tação capilar; design de sobrancelhas; 
penteados; maquiagem e depilação.

Uma das técnicas que o Malai by 
Shishindo traz para seus clientes é a 
Ducha Vichy, terapia de jatos de água 
quente, dirigidos com pressão, sincroni-
zados com uma massagem e tratamentos 
com argila. Segundo o executivo, o espa-
ço foi criado para aumentar a sensação 
de bem-estar e equilíbrio, que podem ser 
encontradas durante a hospedagem. Nele 
há também pacotes de Day Spas, com 
a opção para casais, no qual os clientes 
podem desfrutar de diversos tipos de 
terapias; para o dia da Noiva; Núpcias; 
Bodas; 15 anos e momentos exclusivos 
que poderão ser desenhados e customiza-
dos de acordo com o desejo dos hóspedes.

O Spa funciona às quartas e quintas, 
das 9h às 17h; às sextas e sábados, das 9h 
às 21h; e aos domingos, das 9h às 15h. Os 
tratamentos e produtos oferecidos não 
fazem parte do pacote all inclusive do 
resort e, portanto, são cobrados à parte.

Vista da piscina 
externa - Malai 
Manso Resort
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Blue Tree Pre-
mium Paulista 
investe R$ 7,5 milhões 
para modernização

O Blue Tree Premium 
Paulista, localizado em 
São Paulo (SP), recebeu 
R$ 7,5 milhões para a 
modernização de apar-
tamentos, corredores 
e fachada do hotel. O 
empreendimento do 
Grupo, lançado em 2000 
e administrado pela 
empresária Chieko Aoki, 
foi o pioneiro no segmen-
to midscale na região 
da Avenida Paulista. 

Faz parte da reforma 
a introdução de novos 
equipamentos, deco-
ração, pintura, enxo- Blue Tree Paulista modernizou apartamentos corredores e fachada
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val, carpete, iluminação e um painel 
inspirado em construções tradicionais, 
como a Casa das Rosas, o Palacete 
Franco de Melo e outros casarões anti-
gos que guardam a história da cidade. 
A unidade possui 240 apartamentos.

Os corredores dos 24 andares também 
foram modificados, além da fachada que 
recebeu um novo visual, tornando-a mais 
moderna. Essa reformulação pretende 
atender às necessidades dos clientes, 
apresentando um novo conceito para o 
local, que recebe em média 7 mil hós-
pedes por mês. “Com as mudanças, 
criamos um ambiente adequado para 
que se sintam cada vez mais em casa. A 
reforma simboliza o cuidado que temos 
diariamente com nossos clientes.”, afirma 
a Presidente da Marca, Chieko Aoki.

O hotel disponibiliza serviços exclu-
sivos para o público oriental, como café 
da manhã japonês servido no restau-
rante com Misoshiru (Sopa), Gohan 
(arroz japonês), Nimono (alimentos 
cozidos) e outros. Os apartamentos 
contam com o principal canal de tele-
visão do Japão, banheira de imersão 
nos banheiros, além de outros servi-
ços de suporte para os visitantes.

Costa do Sauípe 
inaugura espaço voltado para 
público adulto  

Investindo em um nicho mais es-
pecífico, a Costa do Sauípe, destino 
situado a 76 quilômetros de Salvador 
(BA), criou um novo espaço de entre-

tenimento com culinária prática e uma 
variedade de rótulos de cervejas nacio-
nais e importadas: o Viva! Gastropub.

O local, que fica na Vila Nova da 
Praia, contará com três ambientes inspi-
rados nas marcas das cervejas Brahma, 
Stella Artois e Budweiser, da Ambev. 
“Essa era uma demanda que tínhamos 
em Sauípe, por isso, o Viva!Gastropub 
é uma das grandes novidades para 
2017, oferecendo boa música, comida e 
bebidas, e sendo a melhor opção para 
a vida noturna em Sauípe”, comenta 
Gustavo Syllos, Diretor de Marketing 
e Vendas da Costa do Sauípe.  

Todo o conceito do novo espaço 
segue uma tendência da Europa, que 
oferece em um mesmo local, opção de 
bar, restaurante e lazer. Assim, cria-se 
um lugar com multiambientes onde o 
cliente tem à disposição ótimas bebi-
das, menu diversificado e boa música. 

A Cervejaria Brahma terá uma 
ambientação rústica com clima descon-
traído para bate-papo e Chopp gelado. 
Já seguindo um estilo moderno com 
toques retrô, o pub da Budweiser será 
um espaço dedicado a música ao vivo 
e estrutura para dançar e curtir os hits 
do rock, pop e MPB. E para aqueles 
que preferem um ambiente mais clean 
e descolado, a Varanda Stella ofere-
ce drinks em um local todo aberto.

Além da inauguração do 
Viva!Gastropub, que marca a chega-
da de novidades para 2017, a Costa 
do Sauípe irá revitalizar neste ano a 
Vila Nova da Praia. A ideia é privile-
giar lojas, produtos locais, artesanatos 
que tenham relação com o destino e a 
essência de brasilidade. Outro destaque 
do local será para uma área voltada 
ao público infantil que contará com 
diversos espaços para brincadeiras. 

Hotel Tryp Nações Unidas 
promoveu o retrofit de seu fitness Center

Depois de uma grande reforma em 
suas instalações, o empreendimen-
to administrado pela Meliá Hotels 
International, na Chácara Santo 
Antônio, Zona Sul paulistana, promo-
veu o retrofit de seu fitness Center. 

Local para en-
tretenimento con-
ta com culinária 
prática e diversos 
rótulos de cerve-
jas nacionais

Os equipamentos são da marca Movement
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Com isto, colocou à disposição de seus 
hóspedes equipamentos de qualida-
de, incluindo um aparelho de remo de 
última geração, mostrando que está 
atento ao perfil do turista de negócios. 
A grande reforma proporcionou mais 
funcionalidades para os hóspedes e 
se caracterizou pela conversão dos 
apartamentos e uma renovação nos 
ambientes. Ganharam nova decoração 
também o lobby e o restaurante do 
hotel, passando pela reforma do piso 
e das divisórias das salas de eventos.

Caesar Belvedere (MG) 
investiu em arquitetura para atrair 
hóspedes locais no Carnaval

O Hotel Caesar Belvedere situado 
em Belo Horizonte (MG), tem recebido 
moradores locais como hóspedes, seja 
para passar o final de semana, fazer uma 
reunião com os amigos ou pernoitar 
após uma festa. Para melhor atender os 
clientes locais, algumas suítes do em-
preendimento foram reformuladas pelo 
arquiteto Júnior Piacesi. Ele investiu em 
cores, iluminação, aquisição de mobiliá-
rio e transformou a varanda externa da 
suíte em um local adaptado para festas 
com capacidade de até 20 pessoas. “O 
Caesar Belvedere também tem focado 
no público local. O objetivo é vivenciar 
a cidade se hospedando em hotéis. O 
design, o conforto, entre outros serviços, 
são peças chave no momento de decisão 
dos clientes que querem sair um pouco 
além do conforto do dia a dia e expe-
rimentar um espaço inusitado”, diz o 
Gerente do local, Guilherme Mendes.

Nesse período, com o intuito de não 
voltar para casa dirigindo, o público da 
capital mineira costuma procurar este tipo de 
opção para se hospedar. “Os hotéis apresen-
tam estratégias para oferecer uma melhor 
experiência para seus clientes e o projeto de 
arquitetura de interiores precisa criar uma at-
mosfera que utilize itens que tragam conforto 
e sofisticação para estes hóspedes, promoven-
do uma experiência além das que encon-
tram em suas casas”, finaliza o arquiteto.

Os equipamentos são da marca Movement

Algumas suítes do 
empreendimento 
foram reformula-

das pelo arquiteto 
Júnior Piacesi

Gustavo Xavier
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Grand Hyatt Rio de Janei-
ro realiza Wine Club Edição Verão

 Para acompanhar o clima da estação 
mais quente do ano, a terceira edição do 
Grand Hyatt Wine Club, na unidade da 
Rede no Rio de Janeiro, teve foco nos 
vinhos brancos, rosés e nos espumantes, 
bebidas refrescantes para essa época do 
ano. O evento aconteceu no dia 9 de feve-
reiro no Cantô Gastrô & Lounge e contou 
com pães e antipasti para acompanhar 
os rótulos. Participaram as importado-
ras Berkmann, Temps du Vin, Decanter, 
Cassone, Wine Brands, Grand Cru e Luiz 
Argenta, com vinícolas de diferentes 
regiões como Bento Gonçalves, Mendoza, 
Califórnia, Sicília, Puglia, Vêneto, 
Valdobiadenne, Paarl e Languedoc.

Entre os rótulos participantes, esta-
vam o Espumante Gran Cuvèe Extra 
Dry Costaross, Lost Angel Chardonnay, 
Pieno Sud Bianco Terre Siciliane IGT, 

Foss Marai Cuvée Surfine Brut, Pinot 
Grigio – Villa Locatelli, Chloe Sauvignon 
Blanc, Claude Val Rosé, Obra Prima 
Brut Chardonnay Viogner, Espumante 
Luiz Argenta e Chloe Torrentès entre 
outros. O Espumante Luiz Argenta 48 
meses, por exemplo, ganhou o prêmio 
Melhor Espumante do Brasil 2016 no 
Salão Brinda Brasil. O Grand Hyatt 
Wine Club tem agenda bimestral, sem-
pre abordando produções vinícolas 
de diferentes regiões do mundo.

Hotel Saint Andrews (RS) 
levou hóspedes a passeio em vinícola

O Hotel Saint Andrews, localizado 
em Gramado (RS), preparou o Festival 
Vindima Saint Andrews, uma experiência 
que incluiu um passeio especial à Vinícola 
Boutique Lidio Carraro, em Bento 
Gonçalves (RS), no mês de fevereiro. 

Evento contou 
com espumantes, 
vinhos brancos 
e roses
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O encontro contou com uma imersão 
ao mundo dos vinhos especiais. Com 
uma filosofia de resgate à essência e 
integridade do vinho, todo o processo 
da Vinícola Lidio Carraro é conduzi-
do com o mínimo de interferência e 
o máximo respeito à expressão natu-
ral da uva e do terroir de origem. 

A vinícola é especializada em ela-
borar vinhos de personalidade única 
que traduzem o conceito ‘Vinho Puro’. 
A atenção em cada detalhe do proces-
so de elaboração permite a fabricação 
de vinhos particulares, ricos em com-
plexidade, estrutura e equilíbrio.

Os hóspedes do Saint Andrews vi-
venciaram tudo de perto num passeio de 
oito horas de duração. Eles conheceram 
as videiras, acompanharam o processo da 
Vindima e vivenciaram o processo de ela-
boração do vinho, sendo finalizado por 
uma degustação privada e especial aos 

clientes do hotel. À noite, será servido 
na adega gourmet do hotel um jantar es-
pecial elaborado pelo chef André Soares. 

No menu, tartar de camarões e 
espuma de uvas, radicchio com gor-
gonzola, nozes e uvas, robalo em 
emulsão de uvas brancas e aspargos, 
confit de pato, glacê de uvas tintas e 
polenta brustolada. De sobremesa, uma 
torta de uvas com calda de vinho. 

Restaurante da Etoile 
Hotels oferece menu orgânico

Presente nas duas unidades da rede Etoile 
Hotels que ficam nos bairros paulistanos 
Jardins e Itaim, o Jorge Restaurante oferece 
pratos preparados, preferencialmente, com 
ingredientes orgânicos e sazonais. A cozinha 
segue uma proposta internacional, apesar de 
conter no menu algumas opções brasileiras.

Muito do que é encontrado no cardápio do 

Festival Vindima 
Saint Andrews pro-
porcionou imersão 
na produção de 
vinhos da Vinícola 
Boutique Lidio 
Carraro
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Salada das Arábias orgânica - mix de folhas, hortelã, queijo chan-
cliche, cebola roxa, croutons de pão e azeite de oliva extra virgem

restaurante não é processado, ou seja, trata-se 
de uma comida feita com ingredientes livres de 
agrotóxicos e aditivos químicos. Isso é visto qua-
se sempre nos pratos que têm acompanhamen-
tos, em sua maioria orgânicos, como por exem-
plo, o Peixe do dia com redução de tomates 
cereja, purê de batatas e espinafre salteados ou o 
Bife Ancho que acompanha molho poivre, arroz 
branco e legumes grelhados. As saladas tam-
bém têm a maioria dos ingredientes orgânicos.

Além disso, o molho de tomate que é usado 
em todas as massas, e tanto a farinha quanto os 
ovos e o açúcar mascavo usados na preparação 
de bolos também são orgânicos. Para pessoas 
que têm preferência por produtos frescos, as 
refeições do Jorge são todas à la carte. Com isso, 
o restaurante garante que tudo que é usado 
tanto no preparo dos pratos quanto o que é 
servido para o consumo direto, como é o caso 
de frutas e verduras, será sempre do dia. Com 
o serviço à la carte, o restaurante ainda evita 
desperdício de alimentos, uma vez que utiliza 
as porções exatas para o preparo do prato.
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Concept (SP) 
apresenta novo cardápio

Situado no Vitória Hotel Concept, 
em Campinas (SP), o restaurante 
Esquinica está de cardápio novo. Além 
dos almoços diários e saudáveis, a Casa 
Gastronômica incorporou, ao menu 
dos jantares contemporâneos, receitas 
extras saborosas e mais leves, criadas 
pelo chef francês Jonathan Wehrung. 

A adequação de novos pratos ocorreu 
em dezembro de 2016, com o intuito de 
atender a crescente demanda de clientes 
em busca de refeições noturnas nutriti-
vas. No total o novo cardápio noturno – 
servido em sistema à la carte - conta com 
13 entradas, além de generosos pratos 
quentes e cinco sobremesas especiais. 
Também foram preparados drinks e 
coquetéis diversos (tais como a tradicio-
nal sangria espanhola e o clericot), além 
de refrigerantes, sucos frescos, cervejas, 
vinhos, aperitivos e destilados em geral.

Entre as entradas saudáveis é pos-
sível escolher, por exemplo, as com-
binações de saladas verdes, servidas 
com nozes assadas, queijo de cabra, 
Goji Berry e semente de linhaça ou, 
então, os Bolinhos de Quinua com 
castanhas, que acompanham uma 
emulsão picante a base de iogurte 
e mel.  Os ceviches de atum e peixe 
branco continuam no cardápio como 

carros-chefe, servidos, atualmente, 
com saladinhas ou chips de batata-do-
ce. Polvo, lula, carpaccio e cogumelos 
puxados em azeite tartufado também 
estão nos pratos do Restaurante.

Entre os pratos quentes e leves 
estão o Risoto Integral, servido com 
cogumelos, Brie, agrião, semente de 
girassol, ervas finas e alho-poró crocante, 
os Escalopinhos de Mignon, acompa-
nhados de batata-doce assada, queijo 
Cottage e salada da Casa, ou então, o 
Peixe Moderno à Portuguesa, combinado 
com vegetais cozidos variados, emulsão 
de bacalhau e ovo pochê. Para finali-
zar as refeições de maneira saborosa e 
nutritiva a Tacinha de Frutas Variadas, 
cozidas a frio, é servida com creme 
Chantilly de Iogurte e hortelã fresca.

Releituras de pratos 
espanhóis e portugueses

Os principais e tradicionais pedidos 
das duas gastronomias mantiveram-se 
no cardápio com algumas novidades. 
Os crocantes Pinchos de Brie (nacos 
de queijo Brie empanados nas farinhas 
Panko e amêndoas trituradas) ainda serão 
servidos cobertos com geleia de frambo-
esa, mas seguem os Pinchos de Gambas 
(espetinhos de camarões fritos) que 
ganharam nova versão e, agora, chegam 
à mesa enroladinhos em bacon e empa-
nado na mistura de Panko com coco. 

O chef preparou também uma relei-
tura de Huevos Cabreos, com batatas 
sequinhas, acompanhadas de ovo caipira 
frito, crisps de Jamón espanhol e aïoli 
de pimenta tailandesa, Sriracha. Entre 
os pratos quentes da Casa destacam-
se o arroz de pato confit, a costelinha 
suína com cebolas douradas, a Panceta 
confit, o mignon gratinado com quei-
jo Gruyère, o Arroz de Bacalhau e o 
Fideuá de Camarões Fritos. Entre as 
sobremesas estão os churros apre-
sentados em caracol, servidos com 
espuma de doce de leite e sorvete 
de creme. Há ainda as opções de 
Brownie e sorvete de leite Ninho, 
banana-da-terra caramelizada com 
paçoquinha, mousse de chocolate 
e creme de leite fresco de coco.

Restaurante 
Esquinica do hotel 
Vitória 

Feijoada do Bourbon Curitiba Hotel conta 
com acompanhamentos de frango, leitão, 

mandioca e carne seca

Marcelo Stammer
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Feijoada do Bourbon Curitiba 
volta ao cardápio do Tom Espaço 
Gastronômico

A tradicional feijoada do Bourbon 
Curitiba Convention, hotel localizado 
na capital paranaense, voltou ao car-
dápio do Tom Espaço Gastronômico. 
Ela oferece, além das partes da carne 
de porco, outros acompanhamentos 
como: frango caipira, leitão assado, 
mandioca e carne seca na moranga. 

Também fazem parte do menu: 
caldinho de feijão, acarajé, caipirinhas, 
pudim de claras, cocada e quindim. 
A feijoada, que será servida aos sába-
dos, das 11h30 às 15 horas, é preparada 
pela equipe de gastronomia do hotel.

JW Marriott do Rio de 
Janeiro abre food truck 
em sua cobertura

O hotel JW Marriott, localizado em 
Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, 
inaugurou um food truck em sua co-
bertura. O Moonlounge Truck tem vista 
panorâmica para a orla e acesso livre para 
o hotel. O espaço fica aberto de domin-
go à quarta-feira de 12h00 às 22h00 e de 
quinta à sábado de 12h00 às 00h00. 

Inspirado na comida de rua internacio-
nal, o Chef Thomaz Leão assina o cardápio 
de sanduíches com ingredientes variados. 
As opções são: filé à milanesa, vinagrete 
picante e queijo estepe; hambúrguer de 
picanha com cogumelos salteados, cebola 

Lanches têm 
assinatura do chef 

Thomaz Leão  

crocante e queijo meia cura; prime rib assada 
em baixa temperatura com molho do assado 
e maionese de raiz forte; linguiça artesanal 
com maionese de chimichuri e salsa criolla.

Para os que não comem carne, existe 
o Super Veggie: berinjela à parmegiana 
empanada com rúcula e queijo coalho 
maçaricado. Os sanduíches podem também 
ser acompanhados por batatas ou mandio-
cas aromatizadas. O menu conta ainda com 
cervejas nacionais, importadas e bebidas 
especiais, como o Coquetel Yaguara, este 
podendo ser servido em vários sabores.

Restaurante Thai do 
Casa Grande Hotel apresen-
ta novas iguarias à base de curry

O Restaurante Thai, componente do 
complexo Casa Grande Hotel Resort & 
Spa, situado em Guarujá (SP), lançou no 
cardápio o Thai Curries, pratos à base 
de curry, item essencial na culinária da 
Tailândia. Para combinar com esse tem-
pero, eles são servidos com uma aromáti-
ca e delicada porção de arroz de jasmim.

O prato Kaeng Khiao Wan Kai contém 
curry verde, frango, berinjela, manjericão 
roxo e pasta de amendoim. Já o Kaeng 
Kari Kai traz o curry amarelo, frango 
acompanhado de batatas novas, mini 
milho, capim limão, chilli e manjericão 
verde. O Kaeng Kari Mu é uma combina-
ção de curry amarelo, filé mignon suíno, 
lichia, salsão e broto de bambu. E por 

Feijoada do Bourbon Curitiba Hotel conta 
com acompanhamentos de frango, leitão, 

mandioca e carne seca

Marcelo Stammer
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fim, o Kaeng Phed Nua é feito com curry 
vermelho, fatias de filé mignon, echallo-
tes, cogumelos frescos e capim limão.

Nau Royal Hotel Boutique 
e Spa inaugura novo restaurante

O Nau Royal Hotel Boutique e Spa, 
localizado na Praia de Cambury, em São 
Sebastião (SP), inaugurou o restauran-
te YEE, com menu assinado pela Chef 
premiada Morena Leite. O estabeleci-
mento funcionará das 19h às 23h30 e será 
comandado pelos Chefs Artur Dornelles 
e Nega. O empreendimento é um novo 

conceito de gastronomia que busca os 
verdadeiros sabores brasileiros, represen-
tados em pratos modernos e de sabores 
únicos. Fazem parte do cardápio: patinha 
de caranguejo com vinagrete de toma-
te, bolinho de aipim com queijo serra 
da canastra e vinagrete de goiaba, e os 
churros de tapioca com vatapá de ostras.

Como entrada, uma das opções é 
o Ceviche de peixe com coco e salada 
morna de lula. Entre os pratos principais 
estão azul marinho com farofa de beiju, 
camarão com rendas de mandioquinha 
servido com pirão de mexilhão, xinxim 
de galinha com farofa de pipoca ao mo-
lho de pimentões amarelo e vermelho, 
cebola alho gengibre, extrato de tomate, 
azeite de dendê e caldo de camarão.

As sobremesas são: timbale de 
chocolate com cupuaçu e sorvete de 
açaí, Creme Brulle de abóbora com 
sorvete de coco, Petit Gateau de goia-
ba com sorvete de queijo e Fondue 
de capim santo com abacaxi.

De acordo com o Proprietário do Nau, 
Roberto Ibrahim, o YEE resgata ao litoral 
sabores mais brasileiros, ingredientes da 
região e de todo o Brasil. “Para 2017, o 
Nau Royal terá mais novidades, sempre 
apresentando o melhor de nosso país”, 
comenta ele. O Azul Marinho, restauran-
te que está sob a administração da Chef 
Marleide Ribeiro, conhecida como Nega, 
continua funcionando normalmente, 
das 11h30 às 17h00, com pratos diver-
sificados da cozinha contemporânea.

Beef Red Curry do 
Restaurante Thai

Prato do restau-
rante Yee, do Nau 
Royal Hotel
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Bourbon Atibaia Convention 
confi rma quatro edições do Wine 
Tasting & Dinner 2017

O Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort, situado em Atibaia, interior de 
SP, confirmou quatro edições do Wine 
Tasting & Dinner com temas que vão des-
de a Toscana, passando por Mendonza, 
até Portugal. Este já é o 5º ano consecuti-
vo do evento. As edições irão se realizar 
em março, junho, agosto e outubro.

O jantar, com menu assinado pelo 
Chef Juan Banegas, será servido no Cave 
Bistrô, restaurante do empreendimen-
to. No local há uma adega climatizada 
com mais de 180 rótulos de vinícolas, 
de diversas regiões produtoras. Com 
área de 202 m², o ambiente tem capa-
cidade para receber até 40 pessoas, em 
banquete. Será oferecido também um 
workshop de degustação de vinhos, 
com o Sommelier Robson Vital.

Banegas afirma que ao longo dos anos 
teve a oportunidade de estar em conta-
to com várias gastronomias mundiais, 
descobrindo assim os ingredientes que 
dão a identidade aos pratos feitos por ele. 
“Atualmente, fava de baunilha, pimenta 
do reino e manteiga são ingredientes in-
dispensáveis na minha cozinha. Trabalhar 
em conjunto com o Robson, criar pratos 
que combinem com o tema e com cada 
vinho é uma experiência única e agrega 
muito ao meu trabalho”, diz o Chef.

Confira abaixo todas as da-
tas e temas de todas as edições:
24ª edição: 03 a 05 de março; 
tema: “Mendoza Argentina”
25ª edição: 23 a 25 de junho; tema: 
“Lyon Região de Frances”
26ª edição: 18 a 20 de agos-
to; tema: “Toscana Itália”
27ª edição: 20 a 22 de outu-
bro; tema: “Portugal”

Cave Bistrô do 
Bourbon Atibaia
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Contaminação Cruzada: 
Um dilema das cozinhas profi ssionais

EspecialEspecial

Miaki Revestimentos

Como parte do preparo 
do alimento, a higiene 
é uma obrigação da 
cozinha Chegar a um lugar e encontrá-lo 

sujo é, certamente, o pior cartão 
de visitas possível. A primeira 

impressão é baseada inicialmente na 
limpeza, deixando todo o restante em 
segundo plano. Mais do que a imagem, 
isso envolve também a saúde das pessoas 
que ali transitam e trabalham, o que torna 
a prática ainda mais importante. A preo-
cupação com a conservação, segurança e 
limpeza nos hotéis é ainda mais exigida, 
por unir estes dois lados. No caso da co-
zinha, isso se torna uma preocupação: um 
pequeno deslize por falta de higiene, seja 
no momento da manipulação do colabo-
rador ou no armazenamento do alimento, 
pode implicar em uma série de proble-
mas, entre eles a intoxicação alimentar. 

A manutenção dos equipamentos da 
cozinha do hotel é um dos requisitos de 
extrema importância para trazer mais 
segurança na preparação dos alimen-
tos, que consequentemente trará um 
equipamento funcional e viável gas-
tronomicamente ao empreendimento. 
Atualmente, é inadmissível uma cozinha 
moderna não ter equipamentos de aço 
inoxidável nas cozinhas do hotel ou ter 
calçados e uniformes apropriados para 
as diversas tarefas. Tudo isso para evitar 
a temida contaminação cruzada, seja ela 
por bactérias ou com alimentos que não 
podem ser manipulados juntos, como 
os com e sem glúten, por exemplo.

A contaminação cruzada é uma 
transferência de micróbios patogênicos 
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(causadores de doença) de um alimento 
contaminado, este normalmente cru para 
outro alimento, direta ou indiretamente. 
A contaminação cruzada pode ocorrer na 
área de manipulação a qualquer momen-
to, como por exemplo, utilizar a mesma 
faca para cortar uma carne crua e em 
seguida a carne já preparada, transferindo 
microrganismos que fazem mal à saúde.

Carnes cruas e vegetais não lavados 
apresentam grande quantidade de mi-
crorganismos causadores de doenças, por 
isso se não forem manipulados de forma 
correta, sendo devidamente higienizados 
e com utensílios como faca, tabua de corte 
e vasilhas separados, irão contaminar 
outros alimentos que estão sendo pre-
parados. De acordo com o Ministério da 
Saúde, alimentos crus, como ovos e carnes 
vermelhas, são responsáveis, em média, 
por 34,5% dos surtos de doenças transmi-
tidas por alimentos que ocorrem no Brasil 
(Anvisa, 2009). É muito importante ter 
cuidado para que a contaminação cruzada 
não ocorra entre os alimentos durante o 
armazenamento e a manipulação. Se não 
for feita a higiene adequada de mãos e 
utensílios entre uma atividade e outra, a 
contaminação também poderá ocorrer.

Danos à saúde
A má higienização dos alimentos 

ou dos ambientes de manipulação dos 
mesmos podem acarretar até em do-
enças, denominadas DTAs – Doenças 

Transmitidas por Alimentos. Sintomas 
digestivos (vômitos, diarreia, náuseas) 
não são as únicas manifestações, po-
dendo ocorrer afecções extraintestinais 
em diferentes órgãos, como rins, fígado, 
sistema nervoso central, dentre outros. 
As DTA podem ser causadas por: bac-
térias, vírus, parasitas, toxinas, prions, 
agrotóxicos, produtos químicos e metais 
pesados, de acordo como Ministério da 
Saúde. A prevenção das doenças transmi-
tidas por alimentos baseia-se no consu-
mo de água e alimentos que atendam 
aos padrões de qualidade da legislação 
vigente, higiene pessoal/alimentar e 
condições adequadas de saneamento.

A Secretaria de Estado da Saúde 
do Rio Grande do Sul divulgou alguns 
cuidados com a proliferação do micror-
ganismo Escherichia coli (E. coli), uma 
bactéria encontrada naturalmente no 
intestino de humanos e de animais. A 
maioria das cepas de E. coli são inofen-
sivas, todavia, algumas podem causar 
graves doenças transmitidas por ali-
mentos. A transmissão ao homem pode 
ocorrer pelo consumo de alimentos 
contaminados, principalmente carne e 
leite crus ou mal cozidos, e também pelo 
consumo de vegetais crus. O controle das 
contaminações por E. coli e outras bacté-
rias patogênicas é realizado unicamente 
através da desinfecção dos vegetais 
que forem consumidos crus, utilizando 
solução clorada, e do completo cozimento 
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Gerente de Alimentos & Bebidas 
Corporativo da Nobile Hotéis, as latas e 
garrafas de bebidas por exemplo, também 
passam por higienização, processo im-
plantado em toda rede. “Os manipulado-
res de alimentos e o chefs de cozinhas são 
supervisionados e recebem treinamento 
de uma empresa de segurança alimentar 
homologada para aplicarem tais procedi-
mentos. Outra ação é que os fornecedores 
de alimentos da Nobile recebem a visita 
do chef de cozinha e da nutricionista 
local, onde são conferidos diversos pon-
tos de higiene antes de homologarmos 
com o fornecedor”, explica o Gerente.

Nos hotéis da rede, a entrega de todos 
os alimentos que necessitam de uma 
atenção especial são recebidos pelo chef 
de cozinha, que analisa as condições de 
entrega do produto. “Vale lembrar que 
os ovos são conferidos para verificar se 
não estão rachados, e caso ocorra, são 
retirados automaticamente das caixas. 
Aqueles com boas condições seguem 
para geladeiras ou câmaras frigorífi-
cas com observação especial à data de 
validade”, completa Marcolini. Assim 
que um novo funcionário ingressa na 
rede, o  departamento de RH entrega 
o manual de higiene e boas práticas 
para cada manipulador de alimentos.  

O Gerente de A&B da Nobile reite-
ra que em todas as  unidades tem uma 
nutricionista para acompanhamento das 
operações e um comitê de alimentos e 
bebidas formado por chefs de cozinha 
especializados em implantação e estrutu-
ração de cozinhas profissionais. “A rede 
Nobile trababalha no controle de  qual-
quer risco de contaminação desenvol-
vendo técnicas e formas para que nossos 
hóspedes tenham uma experiência única 
de gastronomia, com qualidade e controle 
dos insumos manipulados”, concluiu.

Do fornecedor ao prato
Se tratando de gerenciamento de 

alimentos, os hotéis de grandes redes 
podem enfrentar prós e contras, com-
parando com meios de hospedagem 
independentes. As vantagens podem 
ser a padronização dos processos e 
manutenções de qualidade aplicadas 
em todos os hotéis, o que fortalece os 
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dos alimentos. As medidas de preven-
ção da contaminação de alimentos por 
E. coli a serem adotadas por indústrias 
e serviços de alimentação (restaurantes, 
lanchonetes, cozinhas industriais, entre 
outros) envolvem procedimentos de Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos.

Separação na cozinha
Os principais causadores de contami-

nação cruzada na cozinha são os agentes 
biológicos, químicos ou físicos. Eles são 
decorrentes de diversas falhas na cadeia, 
oriundas de contaminação por fungos, 
bactérias, vírus e parasitas, devido a ma-
nipulação inadequada, matérias-primas 
contaminadas, falta de higiene durante 
o preparo, equipamentos e estrutura 
deficiente, além do controle de tempo e 
temperatura de alimentos equivocadas. 

Para evitar tantos problemas, a 
rede Nobile Hotéis, que tem seu pró-
prio Manual de Boas Práticas, instituiu 
também um tipo de separação em suas 
cozinhas por setores, que consiste no 
recebimento de mercadorias, higienização 
das caixas e monoblocos e higienização 
do hortifruti com produtos sanitizantes 
aprovados pela Anvisa. As proteínas 
são manuseadas na área de manipula-
ção e inseridos em embalagens próprias 
etiquetadas com o dia da manipulação; 
além disso, os profissionais observam 
o  vencimento e nome da proteína.

De acordo com Henrique Marcolini, 

Henrique Marcolini – 
“Os manipuladores de 

alimentos e o chefs 
de cozinhas da Nobile 
recebem treinamento 

de uma empresa de 
segurança alimentar 

homologada”



47

Especial



48

Especial

procedimentos que evitam as conta-
minações. As desvantagens estariam 
exatamente na grande quantidade de 
alimentos e profissionais envolvidos nos 
processos, onde a preocupação dobra.

No JW Marriott Hotel Rio de Janeiro, 
a primeira preocupação é com o fornece-
dor. Uma empresa externa faz auditoria 
nos fornecedores para confirmar se eles 
estão dentro do padrão exigido. Uma 
segunda questão que o hotel está atento 
é com o recebimento da mercadoria, se 
o alimento chega dentro dos padrões. 
Num terceiro momento, o hotel tem um 
procedimento diário de verificação dos 
refrigeradores e geladeiras, se eles estão 
funcionando bem, se a temperatura é 
a ideal, etc. “Também é muito impor-
tante utilizar luvas na manipulação dos 
alimentos. Todos os associados usam 
luvas descartáveis e trocam a luva entre 
uma manipulação e outra. Além disso, 
o treinamento constante é essencial para 
que os profissionais entendam a for-
ma correta de utilização e, além disso, 
todos os procedimentos da cozinha são 
acompanhados diariamente por uma 
nutricionista e um chef. Temos um plano 
de limpeza específico da cozinha e um 
manual de higienização das mãos”, expli-
ca o Chef do hotel carioca, Thomaz Leão.

No empreendimento, as câmaras frias 
são organizadas separadamente por laticí-
nios, proteínas animais e hortifruti. Outra 
etapa seguida pelo hotel é a organização 
de prateleiras: carnes cruas nunca devem 
ser colocadas acima das carnes cozidas, 
por conta do sangue do alimento que 

pode escorrer e acarretar na contamina-
ção. “Além disso, a política da tábua de 
corte deve ser praticada com muita aten-
ção. Alimentos prontos para consumo 
nunca podem ser misturados com produ-
tos crus, nem as proteínas animais entre 
si. No processo de higienização, sempre 
utilizamos sanitizantes específicos para 
utensílios e alimentos”, contou o Chef. 

Ao se deparar com pedidos de ali-
mentos mais sensíveis, como ovos, o 
hotel atua apenas com ovos pasteuriza-
dos para estas preparações. De acordo 
com o Chef, ovos in natura garantem-se 
pela rastreabilidade do produto e pela 
validade do próprio produtor. “A cada 
três dias, recebemos ovos in natura, 
distribuídos em embalagens individu-
ais, respeitando a validade do produto”, 
complementou. Os frutos do mar geral-
mente precisam de uma temperatura 
muito baixa, por isso, o hotel os mantém 
frescos, com gelo, dentro de uma câma-
ra fria. É trocada a embalagem original, 
feita uma pré-higienização e finalizado 
com filme plástico. “Sempre respeita-
mos no máximo um dia de validade 
para esses produtos frescos”, destacou. 

Além de todas as práticas, o hotel 
dá treinamentos periódicos específicos 
para todos os associados da cozinha e de 
alimentos e bebidas e possui uma audi-
toria interna em data intencionalmente 
indefinida, para que todos os associados 
sigam as regras diariamente. “Nunca 
tivemos problema com contaminação 
por bactérias, pois toda nossa atuação é 
preventiva e proativa. Temos um manual 
e treinamento de como nos reportar neste 
tipo de situação. A segurança alimentar é 
assunto  de extrema importância em nos-
sa companhia. A primeira providência a 
ser tomada, em caso de contaminação, é 
compartilhar a informação internamente 
para evitar novas ocorrências.  Outra 
atitude a ser tomada imediatamente 
é fazer o descarte adequado de toda a 
comida. Sempre controlamos a qualidade 
da água, garantindo que ela passe por um 
filtro com manutenção preventiva, além 
de fazermos a manutenção periódica 
da máquina de gelo. É importante que 
todos os procedimentos sejam seguidos 
de forma consistente”, pontuou Leão. 

Chef Thomaz Leão – 
“No JW Mariott Rio de 
Janeiro, temos um plano 
de limpeza específi co da 
cozinha e um manual de 
higienização das mãos”
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Além do padrão internacional re-
comendado pela rede, o regimento 
interno de cada propriedade segue a 
legislação local. Também acontecem 
auditorias internas que o chef faz jun-
to com a nutricionista e auditorias 
internacionais da Rede Marriott.

Processos mapeados
A falta de processos bem definidos, 

a pressa e a falta de planejamento na 
produção é o que pode levar a utiliza-
ção dos mesmos utensílios, como facas 
e tábuas, na manipulação de alimentos 
crus e cozidos sem a correta higienização 
entre os usos e o consequente armazena-
mento incorreto dos produtos. É o que 
afirmou Jean Carlos Dubiella, Gerente 
do restaurante da Pousada Pedra da Ilha, 
localizada no município de Penha, em 
Santa Catarina. Para ele, respeitar etapas 
de trabalho é muito importante para o 
bom andamento da cozinha. “Possuímos 
os processos mapeados, desde a cota-
ção da mercadoria até a finalização dos 
pratos e capacitamos os funcionários 
usando uma linguagem simples para 
aperfeiçoar a absorção da informação e 
a execução dentro do padrão. Baseado 
em um bom pré-preparo conseguimos 
tomar todas as precauções necessárias, 
reduzimos o tempo de preparação do 
prato e controlamos os custos de for-
ma mais eficaz”, explicou Dubiella.

Mesmo não se tratando de um hotel 
de rede, a pousada está bastante anco-
rada na segurança alimentar. O empre-
endimento trabalha com uma assessoria 
completa na área de higiene e manipula-
ção de alimentos que, quinzenalmente, 

realiza auditorias severas nos processos 
do setor. “Entre os mais importantes eu 
classifico os porcionamentos de insu-
mos de maior risco, como as proteínas, 
feitos em ambiente controlado e, assim, 
promovendo segurança e reduzindo 
os riscos de contaminação na hora da 
produção. Anomalias são registradas 
em planilha própria e tratadas imediata-
mente com a equipe”, contou o Gerente.

Os processos adotados pela pousa-
da catarinense preveem a sanitização 
constante de facas, tábuas, entre outros 
utensílios que entram em contato com 
alimentos. Em caso de não conformi-
dade, que pode levar a uma eventual 
contaminação, o produto é descartado 
imediatamente, resultando em registros 
de anomalias que geram ações como 
a revisão do processo com a equipe. 

E adaptando-se ao seu porte, a uni-
dade não utiliza de grandes recursos 
para atingir o resultado ideal.“É muito 
importante que a manipulação de pro-
teínas ocorra em ambiente climatizado, 
que seja feita a sanitização de utensílios e 
produtos e a desinfecção dos espaços de 
produção e o armazenamento correto da 
matéria-prima, além de controles básicos 
como rotação de estoque, aferição perió-
dica dos refrigeradores e congeladores. 
Não é necessária muita tecnologia para 
executar tais processos, apenas com um 
computador, um termômetro e condicio-
nadores de ar já é possível ter um resul-
tado bem satisfatório”, afirmou Dubiella. 
O manual da empresa segue as normas 
RDC 216, RDC 275 e portaria CVS 5.

Tempo x Temperatura 
Para cada tipo de alimento, um 

ambiente e equipamento diferente. Para 
cada um deles, também há uma tempe-
ratura e tempo de manipulação, cocção 
ou armazenamento corretos. De acordo 
com Izaias Berni, Diretor Comercial da 
Cozil, que oferece soluções para cozinhas 
profissionais, devem ser usados equipa-
mentos  adequados para cada ambiente, 
fabricados em aço inoxidável AISI 304 
-18.8, conforme determina a norma da 
Vigilância Sanitária para alimentos em 
preparação. “O ideal é buscar sempre 
um profissional que detém conheci-

A cozinha e o restaurante 
da Pousada Pedra da 
Ilha, em Santa Catarina, 
passam por auditorias 
quinzenais de higiene e 
manipulação de alimentos 
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mento técnico dentro da norma”, sugere Berni.  
A empresa conta com opções  de equipamen-

tos para preparo de alimentos que evitam ao má-
ximo o risco de contaminação, como por exemplo 
o  Cook Chill, um processo seguro que consiste 
em cozinhar alimentos a uma temperatura média 
de  110 Cº, operada por fornos combinados com 
calor, vapor, ar seco, tempo e temperatura,  e 
resfriar através de ultracongelador  baixando  a 
temperatura negativa a – 4 Cº a um tempo de 60 
minutos. “A barreira entre o frio e calor impe-
de a proliferação de bactéria evitando riscos de 
contaminação”, explicou. A empresa também 
oferece outros processos feitos com cozimento 
em  Banho Maria, que tem a mesma eficiência mas 
exige maior tempo de preparo, além dos equi-
pamentos de apoio de manipulação e preparo.

Junto ao aço inoxidável dos equipamentos, 
vem a tecnologia que está inserida diretamen-
te nos processos fabris de todos equipamen-
tos,    desde corte de chapas através de laser, com 
fibra, sistemas de dobras com CNC, e um fino 
acamamento. “Se o fabricante do equipamento 
não estiver enquadrado nestas pontos, irá refle-
tir na operação da cozinha”, alerta o Diretor. 

As grandes vilãs
A maioria das pessoas está ciente de que as 

mãos devem ser lavadas completamente antes 
e depois de preparar o alimento, depois de ir 
ao banheiro e depois de executar tarefas que a 
tornam sujas. No entanto, uma boa higiene das 
mãos é mais do que apenas uma lavagem em 
apropriados momentos - a maneira como se lava 
as mãos é tão importante quanto. Segundo um 
artigo do Hospital Sírio Libanês, apenas 5% das 
pessoas lavam as mãos corretamente. Ainda 
que se usem os mais diversos equipamentos 
e altas tecnologias, muitas vezes este simples 
processo de higiene pode ser o responsável por 
evitar graves contaminações nos alimentos. 

Ao frequentar os restaurantes, as mãos po-
dem ser as grandes vilãs dos alimentos, e os 
pegadores que ficam em cima do alimento são 
o principal transporte dos microrganismos. 
Quando falamos de contaminação dentro de 
restaurantes, a gravidade aumenta. Devido 
ao alto grau de contaminação pelas mãos na 
manipulação dos pegadores, estes em contato 
com os alimentos, aumentam o espaço de pro-
liferação das bactérias contaminando a comida, 
podendo gerar doenças e outras complicações. 

Como solução para este problema, foi de-
senvolvido junto com donos de restaurantes, o 
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suporte para o pegador de alimento, que 
segue o padrão da Anvisa com o material 
de Inox 304, totalmente livre de corrosão. 
Testado e aprovado em grandes restau-
rantes, os suportes servem de apoio para 
os pegadores, ficando ao lado dos pratos 
de alimentos, sendo fáceis e práticos de 
utilizar. “Buscando responder cada vez 
mais às necessidades dos restaurantes 
nesta área, desenvolvi ainda mais três 
tipos de suportes. É a solução para os 
restaurantes contra a contaminação de 
alimentos, deixando o consumidor cada 
vez mais protegido”, contou Franz Ehlert, 
criador do suporte que pode ser encon-
trado nas lojas da Di Pratos – Multinox.

Atenção na refrigeração
A contaminação cruzada faz parte 

dos riscos relacionados com a segurança 
alimentar. No ponto de vista das câma-
ras frigoríficas, sugerem-se cuidados nas 
condições de recebimento e de separação 
dos alimentos. Por exemplo: Uma câmara 
de recebimento de hortifruti, cujos pro-
dutos são armazenados nas embalagens 
em que são transportados e que portanto 
podem estar contaminadas, não pode es-
tocar outro tipo de alimento que seguirá 
direto para o preparo ou para o consumo, 
independentemente das temperaturas 
serem compatíveis. Outro exemplo são as 
câmaras para barris de chopp que pelas 
mesmas razões devem ser exclusivas para 
esse fim, conforme explicou João Alberto 
Rodrigues, Diretor de Vendas e Aplicação 
da São Rafael Câmaras Frigoríficas.

Ele afirma que as câmaras de conceito 

modular oferecem facilidades nesse senti-
do, uma vez que têm boa flexibilidade na 
concepção dos layouts. Na concepção do 
projeto, cuidados adicionais devem ser 
tomados, como por exemplo, em rela-
ção às câmaras para lixo orgânico, cujo 
posicionamento não pode permitir em 
nenhuma hipótese a contaminação dos 
alimentos, seja por questões de movi-
mentação ou de eventuais vazamentos. 
“Para fabricação e desenvolvimento de 
projetos/implantação de câmaras fri-
gorificas, devem ser observadas diver-
sas normas brasileiras. As normas da 
Anvisa definem processos e padrões de 
equipamentos no intuito de garantir a 
segurança alimentar em todas as eta-
pas, como por exemplo no transporte, 
conservação, processos produtivos e 
manutenção de alimentos. Entendemos 
que as normas mais severas/completas 
da Anvisa são as do estado e município 
de São Paulo”, menciona João Alberto.

Dentre outros aspectos, a portaria 
da Anvisa 2619/11 que dispõe de Boas 
Práticas de Manipulação cita no item 
6.16: “Produtos que exalem odor ou que 
exsudem, frutas, verduras, legumes, 
carnes, pescados e outros produtos crus 
devem ser armazenados em equipamen-
tos diferentes dos termicamente proces-
sados. Quando da existência de apenas 
um equipamento, o armazenamento deve 
ser realizado de forma a evitar contami-
nação cruzada e a migração de odores 
de um alimento para o outro.” O item 
7.22 acrescenta ainda: “O resfriamento 
do alimento preparado deve ser reali-

Os suportes para 
pegadores de alimentos 

evitam o contato das 
mãos diretamente com 

o alimento
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zado de forma a minimizar os riscos de 
contaminação cruzada e de multiplicação 
microbiana. A temperatura do alimento 
preparado deve ser reduzida de 60°C a 
10ºC em até duas horas. Em seguida, o 
alimento preparado deve ser mantido em 
equipamentos de refrigeração, resfriado 
ou congelado.” Segundo Rodrigues, a 
exigência abrange os ultra resfriadores 
rápidos para processos mais seguros e 
câmaras para manutenção da temperatura 
dos alimentos que a empresa oferece.

Além da portaria 2619/11 da Anvisa, 
a São Rafael segue as normas CVS 5, RDC 
216, RDC 27521, além de outras normas 
brasileiras como as NBRs e as NRs que 
são importantes na fabricação/instala-
ção de câmaras frigoríficas para que se 
tenha um equipamento de qualidade e 
seguro. “Sistemas de monitoramento, 
registro e alarmes  estão cada vez mais 
disponíveis para aplicação em câmaras 
frigoríficas e salas de preparo climatiza-

das, proporcionando maior controle dos 
processos de armazenagem em geral. 
Salas de preparo merecem um cuidado 
especial no que tange a manutenção 
dos níveis adequados de temperatura, 
troca e velocidade do ar circulante bem 
como facilidades de manutenção com 
mínima interferência e risco de conta-
minação”, acrescentou Rodrigues.

Proteção para todos
“Toda pessoa que trabalhe em uma 

área de manipulação de alimentos deve 
manter uma higiene pessoal esmerada 
e deve usar roupa protetora, sapatos 
adequados, touca protetora. Todos estes 
elementos devem ser laváveis, a menos 
que sejam descartáveis e mantidos lim-
pos, de acordo com a natureza do traba-
lho. Durante a manipulação de matérias 
primas e alimentos, devem ser retirados 
todos os objetos de adorno pessoal.” 
Estas são as normas da Portaria SVS/MS 

EspecialEspecial
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Nº 326 da Anvisa (Art 2º, Item 7.6), que 
preza pela saúde não apenas do cliente, 
mas também do colaborador que pode 
ser poupado de acidentes de trabalho. O 
Profissional que atua em Cozinhas deve 
usar o EPI – Equipamento de Proteção 
Individual adequados, que sejam de 
fácil limpeza e higienização, lavando 
com água, sabão, detergente e ser de-
sinfetado com água sanitária ou cloro, 
minimizando o riscos de contaminação.

Pensando nisso, a Soft Works, em-
presa especializada em EPIs, produz 
calçados sob rigoroso controle de qua-
lidade, devidamente Certificados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, em 
conformidade com as Normas ABNT 
NBR ISO 20.346 e ABNT NBR ISO 20.347 
- normas que objetivam assegurar  a  
segurança dos trabalhadores, minimizan-
do sua exposição aos riscos Acidente de 
Trabalho com seus Calçados Poliméricos 
Antiderrapantes Impermeáveis.

Por mais que hajam equipamen-
tos de sucção, exaustores, e panelas 
específicas para cada tipo de cocção, 
uma grande quantidade de partículas 
evaporadas por óleo durante a fritu-
ra de alimentos acabam espirrando e 
caindo no piso, tornando-o altamente 
escorregadio. Para evitar os riscos de 
quedas, os calçados da empresa contam 
com Antiderrapantes com Certificação 
SRC (resistente ao escorregamento em 
piso cerâmico com solução SLC e piso 
em aço com solução de Glicerol).

O trabalhador deve ser treinado 
sobre o uso adequado do calçado, como 
limpar, higienizar, fazer desinfecção 
e ser orientado para a importância do 
Calçado Antiderrapante apenas den-
tro do ambiente de trabalho, fazendo a 

troca por outro calçado para deslocar-
se até sua residência, evitando trazer 
contaminação do ambiente externo 
para o ambiente interno da cozinha. 
A empresa oferece vários modelos de 
calçados poliméricos EVA, um mate-
rial leve, adequado para cozinhas, com 
cano baixo, médio e alto, e as mesmas 
qualidades  e tecnologia Antiderrapante  
“super grip”,  permitindo ao empregador 
escolher o modelo que mais se asseme-
lha ao design definido  pela empresa.  

Identifi cação por cores
A contaminação cruzada também 

pode ocorrer quando utiliza-se a mesma 
tábua para o manuseio de vários alimen-
tos diferentes, como carne, ave, peixe, 
laticínios, frutas, entre outros. De acordo 
com o manual de segurança alimentar 
ICMSF (Comissão Internacional para 
Especificações Microbiológicas dos 
Alimentos) de 1997,o risco de contami-
nação pode ser minimizado através da 
seleção e manutenção adequada dos 
utensílios e equipamentos. A seleção 
deve levar em consideração a eficiência 
com que é realizada a função preten-
dida (cortar ou fatiar, por exemplo), a 
quantidade necessária para o volume 
de produção, a confiabilidade, a facili-
dade de operação e de manutenção, a 
segurança dos funcionários, os custos, 
além dos materiais que os compõe.

 Baseado na frequência do uso deste 
tipo de utensílio na cozinha, a Usiplast 
disponibiliza tábuas de corte em polie-
tileno com cinco cores diferentes, uma 
para cada tipo de alimento. A fabricante 
sugere utilizar cada cor de tábua para 
manuseio de cada alimento, por exem-
plo: Vermelha: carne crua; Verde: frutas, 
legumes e verduras; Azul: peixes e frutos 
do mar; Amarela para aves e Branca para 
laticínios, considerando que também 
devem ser trocadas periodicamente.

O material utilizado na fabricação 
das tábuas é o polietileno, de acordo com 
as normas da Anvisa, no item 4.1.17 da 
resolução RDC 216 / 2014. Para maior 
durabilidade e higienização dos objetos, 
recomenda-se mergulhá-las em uma 
solução de água e cloro, esfregar com 

A São Rafael fornece 
câmaras modulares que 
se adaptam ao layout da 
cozinha, se posicionando 

de acordo com o que 
refrigeram
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escova própria, enxaguar em água cor-
rente, secar com pano limpo, e mantê- las 
penduradas em local seco e arejado.

Olhe onde pisa
O que nem todo mundo pensa ao se 

falar em higiene na cozinha é na impor-
tância dos pisos em um local como este. 
Antiderrapância ideal para essas áreas 
que costumam ser molhadas, fácil lim-
peza e manutenção para áreas que não 
podem ser interditadas por muito tempo 
e mesmo assim devem estar limpas e 
higienizadas a todo momento, atenden-
do as normas de Vigilância Sanitária são 
aspectos que não podem ficar para trás.

Além da estética agradável para o 
ambiente de trabalho e um revestimen-
to duradouro, uma boa proteção do 
substrato é essencial nestas áreas, prin-
cipalmente pelas questões sanitárias e 
que ajudam a manter a longevidade do 
piso, diminuindo custos com manuten-

ção, limpeza e mantendo um ambiente 
seguro e agradável para os funcionários.

Pensando em todos os fatores que 
englobam uma cozinha profissional, a 
empresa Miaki Revestimentos disponibi-
liza o sistema Duraline AN Saturado, de-
senvolvido a base de resina metil metacri-
lato, tecnologia alemã aplicada em obras 
novas ou em manutenções. A instalação 
não tem a necessidade de remoções e 
cura ultrarrápida, e permite que a cozi-
nha seja reformada em apenas 12 horas, 
atendendo todas as normas de segurança 
e higiene. Os pisos em MMA curam em 
até duas horas e são aplicáveis sobre 
concreto, cerâmica, madeira ou metal.  

Calçados de EVA são 
mais leves e adequados 
para cozinha, protegendo 
também o colaborador
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Club Homs sediou festa de 
gala para os fornecedores 

da hotelaria
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menagem e destacou que: “O Troféu é um grande re-
conhecimento e simboliza o respeito pela entrega do 
serviço prestado, uma entrega de qualidade. Ele sim-
boliza a confiança que o nosso setor deposita nessas 
empresas, o que é recíproco”, pontuou. Juntamente 
com Mendes, estavam outros Vice-Presidentes, 
como Abel Castro, SVP de Desenvolvimento da 
AccorHotels na América do Sul, Franck Pruvost, 
EVP de Operações da rede no continente e Paulo 
Mancio, SVP Technical and Construction do grupo. 
Chieko Aoki, Presidente da Blue Tree Hotels, Paulo 
Michel, Diretor da rede Othon, Rafael Guaspari, 
ex-vice presidente sênior de desenvolvimento da 
Atlantica Hotels e vários de seus colegas, como Elias 
Rodrigues e Regina Segui, Roland de Bonadona, 
ex-CEO da AccorHotels para as Américas e agora 
Presidente da Câmara de Comércio França Brasil, 
foram algumas das personalidades presentes. 

Presidentes de entidades que apoiam o Troféu 
também estiveram presentes como: Alexandre 
Sampaio, Presidente da FBHA – Federação 
Brasileira Hospedagem e Alimentação e seu Vice-
Presidente Manoel Cardoso Linhares; Dilson Jatahy 
Fonseca Jr, Presidente da ABIH — Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis; Luigi Rotunno, 
Presidente da ABR – Associação Brasileira de 
Resorts; Manuel Gama, Presidente do FOHB — 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, entre 
outros. Gerentes de renomados hotéis de luxo 
também estiveram prestigiando o evento, as-
sim como os profissionais da área de gestão. 

Além da AccorHotels que recebeu uma placa 
e um troféu como a rede hoteleira que melhor se 
relacionou com os fornecedores em 2016, as de-
mais 41 categorias homenageadas foram de tradi-

Entre os 348 convidados do 
evento, estavam grandes nomes 
da hotelaria nacional e represen-
tantes de entidades do setor

A cerimônia de entrega do Troféu Fornecedor 
Destaque da Hotelaria 2016 que aconte-
ceu no último dia 20 de fevereiro, no Club 

Homs, localizado na Av. Paulista, foi um verdadeiro 
ponto de encontro do setor. A homenagem que con-
tou com apoio da feira Equipotel reuniu 348 con-
vidados neste ano, se tornou também um ponto de 
encontro anual entre os próprios fornecedores home-
nageados com as lideranças de associações da hote-
laria, hoteleiros, e dentre eles Presidentes, Diretores 
e Gestores de diversos hotéis. Entre os representan-
tes de entidades estava Manuel Gama, Presidente 
do FOHB – Fórum dos Operadores Hoteleiros do 
Brasil. Ele destacou que a hotelaria emprega mui-
tas pessoas e contrata muitos terceirizados, e como 
se trata de um segmento que demanda qualidade 
sempre, é necessário ter um cuidado desde a com-
pra e a escolha dos fornecedores certos. “Por isto o 
Troféu é importante para prestigiar aqueles forne-
cedores que desempenham seu papel e fazem até 
um pouco a mais. Alimentar o mercado financei-
ramente é importante, mas reconhecer os serviços 
de qualidade prestados também é”, disse Gama.

Neste ano, foi homenageada a melhor rede 
hoteleira / hotel que se relacionou com os fornece-
dores do setor e a Accor Hotels registrou 1.018 votos 
e conquistou o Troféu. Patrick Mendes, CEO da 
AccorHotels para a América do Sul foi receber a ho-
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cionais fornecedores do setor que aproveitaram o 
momento para fazer relacionamento. Além disso, 
os nomes dos participantes estavam no crachá que 
era ecologicamente correto, feito de papel recicla-
do e no seu interior havia sementes de flor boca 
de leão, que nascem ao molhar e plantar o papel. 

Antes do início da cerimônia de entrega do 
troféu aos Melhores Fornecedores da Hotelaria 
2016, foi entregue uma placa para as entida-
des que apoiam o evento.  FBHA – Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação; ABIH 
Nacional — Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (e várias regionais); ABR - Resorts 
Brasil – Associação Brasileira de Resorts; FOHB 
— Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil; 
ABG — Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria, ACOHR Brasil — 
Academia Brasileira dos Compradores para 
Hospitalidade e Restaurantes; APC Brasil – 
Associação dos Profissionais de Cozinha do 
Brasil e do SINDAL – O sindicato da indústria 
de equipamentos de cozinha. Graças a chance-
la, apoio e engajamento dos associados destas 
entidades, esta foi a mais disputada de todas 

as cinco edições anteriores e registrou 3.825 vo-
tos de hoteleiros de várias partes do Brasil.  

Ana Lucia Tassinari, representante da ABG, recebeu 
a placa de homenagem da jornalista 

da Revista Hotéis, Raiza Santos
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Helena Ota de Oliveira, Diretora Administrativa da 
Revista Hotéis entrega a placa a Dilson Jatahy Fon-

seca Jr., Presidente da ABIH Nacional

O executivo de contas da Revista Hotéis, Jorge Yagi 
entregando a placa de homenagem ao Chef José 

Magalhães da APC Brasil

Luigi Rotunno, Presidente da ABR,  recebe a placa do 
Diretor de Arte da Revista Hotéis, Leandro Cardoso

Manoel Cardoso Linhares, Vice-Presidente da FBHA 
recebe a placa de homenagem de Edgar J. Oliveira

Antônio Xavier Siqueira, da Acohr Brasil, recebe a 
placa de Rogério Valala, Executivo de Contas

Presidente do FOHB, Manuel Gama recebe a placa 
de Neemias Oliveira, Executivo  da Revista Hotéis
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Ponto alto da festa
O coquetel servido aos 348 convidados foi um 

dos grandes momentos da festa da entrega do 
troféu aos Melhores Fornecedores da Hotelaria 
de 2016. O Chef Valdomiro Santos, um dos mais 
conhecidos da alta gastronomia no Brasil, preparou 
junto com os chefes Acácio e Oliveira e equipe um 
menu bem convidativo. A Berna levou ao público 
uma variedade grande de frios alemães que foram 
degustados com canapés de vários tipos, harmo-
nizados com: água da marca Petrópolis, suco de 
laranja natural da Citro Cardilli, vinho tinto e branco 
de conceituada marca argentina. Cervejas artesa-
nais de várias marcas fornecidas pela Data Bier 
ajudaram na harmonização e entre elas estavam 
a Lohn, Moocabier, Blauerberg, Urwald e Palta.

Mas o ponto alto da festa foi o risoto de frutos 
do mar preparado com muita dedicação pelo Chef 
Valdomiro e equipe que fez muita gente quebrar o 
regime. A Lula em rodelas foi fornecida pela empre-
sa Vivenda do Camarão, polvo e salmão pela Orca 

Pescados, arroz arbóreo e azeite extra virgem da 
empresa Irmãos Avellino e o camarão foi das empresas 
Saint Peters, Tilly, GeneSeas e DellMare. Outros ingre-
dientes também foram acrescentados neste risoto, como 
palmito. E um saboroso café da marca Três Corações 
foi servido aos presentes, enquanto a jovem dupla 
Rudi e Rodrigo dava o tom musical com um repertó-
rio que compreendia sucessos sertanejos e da MPB.

Confi ra a seguir as empresas que conquistaram o 
Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria de 2016:

Acessórios sanitários - Crismoe

Da esquerda a direita da foto, João Pedro, 
Criscione, Cleide Rocha, o CEO da AccorHo-

tels, Patrick Mendes e Sérgio Moelin 

Amenidades - Harus

Michel Otero, Diretor de desenvolvimento da 
da  Nobile Hotéis entregando o troféu a Mau-

rício  Garcia e Luiz Roberto Magrin Filho

Helena Ota de Oliveira, Diretora Administrativa da 
Revista Hotéis entrega a placa a  João Perez (Sindal)
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Aquecedores solar, gás e elétrico - Komeco

Paulo Mâncio, VP de Implantação da Accor 
Hotels entregando o troféu a Jaciel Jawadski

Câmaras frigorífi cas - São Rafael

O empresário Antônio Setin entregando o tro-
féu a Alexandre e Augusto Boccia 

Cofre / economizador de energia - Onity

O VP da Accor Hotel, Franck Pruvost entregan-
do o troféu a Antônio Carlos e Alexandre Mori

Colchões – Colchão Onix

Romilson Nery Dantas no centro da foto ao 
receber o troféu de Daniela Pereira, Gerente 
geral do Staybrige hotel e ladeado pelo repre-
sentante comercial Johnson Almeida

Distribuidor de carne - Friboi

O Arquiteto Thomas Michaelis entregando
o troféu a Cynthia Hohl

Distribuidor de utensílios de cozinha - Schipper

Gustavo Syllos, Diretor comercial e de MKT  da 
Costa do Sauipe entregando o troféu a Leonar-

do Schipper e Dárcio Perelli
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Emp. Ger.tarifação e controle de acesso a 
internet  - Zoox

Orlando de Souza, Diretor executivo do FOHB 
entregando o troféu a Helder Paiva

Empresa de TV por assinatura - Sky

Abel Castro VP da Accor Hotels entregando o 
troféu a Camila Teixeira e Celi Carvalho

Enxoval de cama, mesa e banho -Trussardi

Ana Lúcia Tassinari, Governanta do hotel Inter-
Continental São Paulo entregando o trofeu a 

Diretora geral da Trussardi, Mônica Pires
 

Equipamentos de fi tness Center- Life Fitness

Tatiana Godoy, Gerente de abertura da IHG - 
InterContinental Hotel Group na América Lati-

na entregando o troféu a Giuliana Cogo

Equipamentos de lavanderia – Girbau

Maurício de Souza, Gerente de tecnologia da 
IHG - InterContinental Hotel Group  entregando 

o trofeu a Monique Rommel e Rodrigo Leal

Equipamentos para piscina - Jacuzzi

Bruno Guimarães, Diretor de marketing e ven-
das da Vert Hotéis entregando o troféu  

a Luiz Flávio Teixeira
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Fabricante de cortinas - VAG Confecções

Vanessa Andrade e Fernando Gomes receben-
do o trofeu de Patrícia Coutinho, Presidente da 
ABIH/MG - Associação Brasileira da Indústria 

de Hotéis de Minas Gerais

Fabricante de divisórias acústicas retráteis - 
Wall System

No centro da foto, Rafael Cardoso e Antônio 
Carlos Alves recebendo o troféu de José Oza-

nir Castilho da Rosa VP da Bourbon Hotéis

Fabricante de equipamentos de cozinha - Cozil

No centro da foto, Antônio Luiz Magalhães, 
Gerente de compras do hotel Maksoud Plaza 

com Izaias Berni e Silvano Carlini

Fabricante de fornos - Rational

Izaias Berni, Representante nacional da Ratio-
nal recebendo o troféu de João Perez, 

Presidente do SINDAL

Fabricante de material de limpeza / 
higienização – Diversey

Wagner Neves, Gerente de compras e 
suprimentos da rede Estancorp entregando 

o troféu a Marcelo Almeida

Fabricante de uniformes profi ssionais - 
Offi ce Collection

No centro da foto, Luciana Stadlander e Leo-
nardo Faria recebendo o troféu de Elias Rodri-

gues, Diretor da Atlantica Hotels
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Fechadura eletrônica - Ving Card

O Gerente de compras da rede Royal Palm, 
Joel Rosário ao entregar o troféu aos executi-

vos Fernando Paula e Ari Giorgi 

Frigobar - Consul

Ricardo Aly, Diretor comercial e marketing da 
Hplus Hotelaria entregando o trofeu a Marcelo 

Rodrigues da Consul

Implantador hoteleiro - Padrão Argil

Roland de Bonadona, Presidente da Câmara 
de Comércio França Brasil entregando o tro-

féu ao Sócio diretor,  Francisco Santos

Locação de eletroeletrônicos - Rentv

Elias Rodrigues, Diretor de operações da 
Atlantica Hotels entregando o troféu a 

Júlio Cosentino e Priscila Aráujo 

Locação de equipamentos para eventos - 
Hoffmann

Júlio Consentino, Diretor da Rentv no palco en-
tregando o troféu aos diretores da Hoffmann,  

Dylmar Hoffmann e Jamil Bruno

Marca mais lembrada de fornecedor da 
hotelaria - Colortel

Rafael Guaspari, ex-Vice-presidente sênior de 
desenvolvimento da Atlantica Hotels entre-

gando o trofeu a Gerente Michele Barros 
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Marcenaria - DM Móveis

Enry Falbo, Vice-presidente da ABIH/SP entre-
gando o troféu ao Diretor Márcio Fraga e ao 

Gerente Valdecir Alano 

Mesas e cadeiras para restaurante - 
Franco & Bachot

No centro da foto o Arquiteto Thomas Michae-
lis entregando o troféu ao Diretor Alberto Fran-

co e o Gerente Maurício Bioni

Metais sanitários - Deca

No centro da foto, Regina Segui, Diretora de 
suprimentos da Atlantica Hotels ladeada por 

Juliana Altieri e Renato Arcuri

Mobiliário para eventos - Tomberlin

Carlos Bernardo, Gerente de aberturas da 
Accor Hotels entregando o troféu a Antônio 

Carlos e ao Diretor Bradley Tomberlin

Móveis para área externa – Aluminas

O Diretor da Onix Hotelaria, Menache Hama-
noui entregando o troféu a Wuander Ferreira e 

o Diretor geral, Adarlan Rodrigues

Pisos e revestimentos - Durafl oor

Toni Sando, Presidente executivo do SPCVB 
entregando o trofeu as executivas Kelly 

Pacheco e Viviane Ribeiro
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Produtos químicos para piscinas - HTH

Wagner Neves, Gerente de compras e 
suprimentos da rede Estacorp entregando o 

troféu a André Almeida

Softwares de gerenciamento hoteleiro - Totvs

Robson Ribeiro, Chef de cozinha do hotel Uni-
que entregando o troféu a Cláudio Cordeiro
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Tecidos para decoração – Fiama

Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA en-
tregando o troféu a A diretora de Produtos da 

Fiama, Letícia Mattos e Pedro  Paulo Vidal

Telefonia (Equipamentos) - Leucotron

Enry Falbo, Vice-presidente da ABIH/SP entre-
gando o troféu aos executivos de vendas, Ro-

berto Sousa e Gilson Godinho

Televisores – Samsung

Dilson Jantahy Fonseca Jr, Presidente da ABIH 
entregando o troféu ao Gerente de vendas Wil-
son Fukuda e a Sup. vendas, Marina Correia

Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA e Patrícia 
Coutinho, Presidente da ABIH-MG

Da esquerda para direita, Roland de Bonadona 
(Câmara de Comércio França Brasil), Abel Castro 
(AccorHotels) e Francisco Santos (Padrão Argil)

Travesseiros – Altenburg

No centro da foto, Rose Molon, Ger. Nac. de 
vendas da Altenburg e seu representante 

Johnson Almeida e a Arqª Consuelo Jorge

Na categoria Aparelhos de Ar Condicionado, 
quem conquistou o Troféu foi a  LG. Em Lustres 
e Luminárias, foi a empresa Lumini e em Móveis 
para Área Interna, a Tidelli conseguiu a conquista.

Confi ra mais alguns hoteleiros e convidados 
que estiveram prestigiando o evento:  
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À esquerda, Luiz Roberto Magrin Filho, Diretor da 
Harus e Maurício Garcia, Gerente Comercial

Manoel Cardoso Linhares (FBHA), Luigi Rotunno 
(ABR), Manuel Gama (FOHB) e Dilson Jatahy Fonseca 

Jr (ABIH Nacional)

Gayber Silveira (Renaissance Hotel) e o Chef e Con-
sultor Jorge Monti

Luigi Rotunno e João Bueno da ABR (à esquerda), 
Toni Sando (SPCVB), Bruno Omori (ABIH-SP) e 

Orlando de Souza (FOHB)

Os hoteleiros Dilson Jatahy Fonseca Jr; (ABIH) e Ma-
noel Cardoso Linhas (FBHA) ladeado pelos executi-

vos da feira Equipotel, Thais Faccin, Camila Moretti e 
Alexandre Brown 

AconteceuAconteceu
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Regulamentação do Airbnb 
no Brasil é debatida entre 
entidades da hotelaria

Este assunto foi tema de uma reunião 
ocorrida no último dia 21 de fevereiro pelo 
presidente da FBHA — Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação, Alexandre 
Sampaio, com representantes de entidades do 
setor. Participaram da reunião, Dilson Jatahy 
Fonseca Jr; Presidente da ABIH — Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis e seu Vice-
presidente Manoel Cardoso Linhares, Luigi 
Rotunno, Presidente da ABR — Associação 
Brasileira de Resorts e seu  Diretor execu-
tivo, João Bueno, assim como Orlando de 
Souza, Diretor executivo do FOHB — Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil.

A pauta da reunião foi em torno da 
regulamentação das plataformas eletrô-
nicas de hospedagem e as estratégias de 
atuação das entidades ligadas à hotelaria 
nacional para conter o que eles conside-
ram a concorrência desleal. E o Airbnb foi 
a polêmica dos debates, pois na opinião 
dos representantes das entidades, opera 
com custos infinitamente mais baixos e não 
arcam com impostos por suas atividades. 
Para combater esta ação, o grupo definiu 
as três primeiras ações conjuntas que serão 
tomadas em busca de solução para a inse-
gurança jurídica provocada pelo assunto.

A primeira providência será o encami-
nhamento de um documento ao Ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, e ao Presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz, solicitando 
um posicionamento formal dos órgãos quan-
to à realização de parcerias ou acordos de 
cooperação firmados com empresas em situa-
ção ilegal no País. Recentemente, as entidades 
assinaram manifesto apoiando a transferência 
de recursos do Sebrae para a transforma-
ção da Embratur em agência de fomento. 
“Queremos uma garantia de que não haverá 
convênios ou apoio a instituições que não 
estejam regulamentadas”, afirma Sampaio.

Prejuizos a hotelaria
As entidades também levarão o assun-

to ao MDIC — Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, à Secretaria 
da Receita Federal e à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional para mostrar que a 
atividade do Airbnb no País, da forma como 

vem sendo exercida, causa prejuízos não 
somente à hotelaria, mas também aos cofres 
do governo, pois trata-se de uma atividade 
comercial não-tributada. A locação de imó-
veis por meio de plataformas como o Airbnb 
está calcada em um vácuo não alcançado 
pelo Dimob, a Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias, cuja entrega 
à Receita Federal é obrigatória para quem 
faz intermediação de aluguel de imóveis.

O grupo realizará audiências com os 
prefeitos de cinco municípios conside-
rados estratégicos (Fortaleza, Salvador, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre) e, na sequência, encaminha-
rá a pauta junto à Federação Nacional 
de Prefeitos e à ANPV — Associação 
Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos.

Pauta da vez
A regulamentação das plataformas 

eletrônicas de hospedagem, como o Airbnb, 
é a pauta da vez para a hotelaria brasileira. 
Enquanto os meios de hospedagem conven-
cionais arcam com uma das mais altas cargas 
tributárias do mundo (o somatório de impos-
tos no Brasil beira os 40% do Produto Interno 
Bruto do País), a locação de imóveis pela 
plataforma digital internacional está isenta 
de tributos, gerando diferenças de preços nas 
diárias que, além de configurarem concorrên-
cia desleal, causam prejuízos para os empre-
endedores e levam à demissões no setor.

Em paralelo, a entidade atua também 
no Legislativo. Em fevereiro, o Gerente 
jurídico da FBHA, Ricardo Rielo, esteve 
reunido em Brasília com a Senadora Ana 
Amélia (PP/RS). Na pauta, a necessidade 
de regulamentar a atividade das plata-
formas digitais e promover segurança 
jurídica às empresas formais. A senadora, 
de saída da Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, e, consequentemente, 
da relatoria do Projeto de Lei que atuali-
za o regime de locação de imóveis para 
temporada, deverá indicar o Senador 
Antônio Anastasia para o cargo. A in-
tenção da FBHA é a de que a proposição 
final desta matéria (PLS 748/2015) inclua 
a necessidade de cadastro do proprietário 
de imóvel no sistema que legaliza os pres-
tadores de serviços turísticos no Brasil, 
o Cadastur, do Ministério do Turismo.
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ABR divulga programação de 
workshops do ano

Em 2017, a ABR - Associação Brasileira 
de Resorts realizará 16 workshops para 
agentes e operadores de viagens em todo 
o Brasil. A expectativa é receber cerca 
de 70 profissionais de turismo em cada 
capacitação. As duas primeiras datas já 
aconteceram em Santo André (SP), onde 
23 resorts associados apresentaram suas 
novidades para agentes da região do ABC 
Paulista, no Hotel Mercure; e em Santos 
(SP), o Mercure Santos Hotel recebeu 20 
associados, além de agentes do litoral Sul.

Os demais eventos estão previstos 
para acontecer em: Chapecó e Joinville 
(SC) em 14 e 16 de março; Anápolis 
(GO) e Brasília (DF), em 23 e 25 de maio; 
Divinópolis e Ipatinga (MG), em 6 e 8 de 
junho; e o primeiro semestre termina com 
um workshop para agentes de Vitória 
(ES), em 20 de junho. A segunda etapa 
de rodada de negócios passará pelas 
cidades de São José do Rio Preto e Bauru 
(SP), em 8 e 10 de agosto; em Londrina 
e Maringá (PR), em 19 e 21 de setem-
bro; em João Pessoa (PB) e em Salvador, 
em 18 e 24 de outubro; e termina em 
Caxias do Sul (RS), em 8 de novembro.

A agenda de workshops foi elaborada 
pela coordenadora de Eventos da ABR, 
Tatiane Moreno, com o auxílio de execu-
tivos de Vendas dos resorts associados 
que participaram das ações da entidade 
em 2016. O grupo definiu a realização 

das capacitações em praças estratégicas, 
marcando presença em mercados além 
das capitais dos Estados. “Os executi-
vos de Vendas têm contato diário com 
agências, operadoras e parceiros e sabem 
muito bem quais cidades carecem de 
atenção no mercado. Estamos ansiosos 
para mostrar para os agentes dessas 
cidades toda a qualidade dos eventos 
da ABR e a exclusividade dos melhores 
resorts do Brasil”, comentou Tatiane.

Os workshops promovidos pela 
ABR são eventos exclusivos para 
agentes de viagens convidados pelos 
executivos de Vendas dos resorts. A 
agenda completa de eventos está dis-
ponível no site da entidade: https://
abr-resortsbrasil.com.br/calendario/. 

SIRHA acontecerá em São Paulo 
a partir deste ano

Vários eventos paralelos vão acontecer, 
como o Bocuse d’or e a Coupe du Monde 
de La Pâtisserie 

O SIRHA, maior evento internacional 
de gastronomia, hotelaria e foodservice 
no mundo, vai ser realizado na cidade de 
São Paulo a partir deste ano. A primeira 
edição acontece entre os dias 7 e 9 de 
novembro, no São Paulo Expo (antigo 
Centro de Convenções Imigrantes). As 
duas edições do evento no Brasil acon-
teceram na cidade do Rio de Janeiro e, 

Workshop da ABR 
em Ribeirão Preto, 
realizado em 2016

Costa do Sauípe (BA) está de acordo com 
conformidades do Sistema de Gestão da 

Segurança em Turismo de Aventura
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no ano passado, o SIRHA contou com 222 
expositores e marcas, e um incremento de 
9,5% no número de visitantes em relação 
a 2015, sua primeira edição no Brasil.

Para 2017, a expectativa é receber 12 
mil visitantes, entre eles chefs, diretores de 
compras e A&B, proprietários e dirigentes 
de hotéis e restaurantes, além da indústria 
de equipamentos, produtos e utensílios para 
cozinhas profissionais do país e do exterior.

Dentro do principal polo de mercado da 
gastronomia brasileira, o evento vem com 
a expertise internacional para valorizar o 
segmento de restauração e hospitalidade com 
dois prestigiadíssimos concursos no mundo: 
as seletivas nacionais do Bocuse d’Or e a da 
Coupe du Monde de la Pâtisserie. Seminários, 
espaço para apresentação de produtos re-
gionais e feira de expositores do mercado 
completam a programação do evento.

Costa do Sauípe (BA) 
recebe certifi cados de segurança da ABNT 

O Costa do Sauípe Resort (BA) aca-
ba de receber dois Certificados de 
Conformidade de Sistema de Gestão da 
Segurança em Turismo de Aventura, docu-
mento concedido pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

Os certificados são referentes aos servi-
ços de Turismo com Atividades de Técnicas 
Verticais (Trapézio e Tirolesa) e Turismo com 
Atividades de Águas Brancas (Canoagem). As 
concessões são válidas por três anos, até o fim 
de janeiro de 2020.  Os documentos diferen-
ciam e destacam a Costa do Sauípe como re-

Costa do Sauípe (BA) está de acordo com 
conformidades do Sistema de Gestão da 

Segurança em Turismo de Aventura
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ferência no turismo de esportes radicais, 
promovendo um comprometimento com 
a entrega dos serviços de forma eficiente 
e com muita qualidade. “Somos o primei-
ro destino de férias no Brasil a receber 
um certificado de segurança para nosso 
equipamento do Trapézio, o que nos or-
gulha e nos faz pensar em melhorar cada 
vez mais”, complementa Mark Campbell, 
Diretor de Operações de Sauípe. 

3ª edição do GRI Hotéis
acontece em maio

A edição 2017 do GRI Hotéis já tem 
data marcada. O encontro que tem a 
Revista Hotéis como Midia Oficial será 
realizado no dia 25 de maio, em São 
Paulo, reunindo investidores, proprietá-
rios, incorporadores, operadores hote-
leiros e resorts que lideram o mercado 
nacional e internacional para trocar 
experiências, discutir estratégias e fo-
mentar novas oportunidades de negócios 
em um formato informal e interativo.

Um dos destaques do evento promete 
estar nas rodadas de matchmaking, que 
têm como objetivo aproximar os execu-
tivos que possuem interesses sinérgicos. 
Em 2016, participaram do GRI Hotéis 
mais de 100 líderes do setor hoteleiro. 

Para este ano, já estão confirmados no-
mes como Patrick Mendes (AccorHotels), 

Guilherme Cesari (Marriott 
International), Diogo Bustani (HSI), 
Maristela Diniz (GTIS), Ruy Rego (Iron 
House), Marcelo Conde (STX), Cesar 
Nunes (GJP Hotels & Resorts), Daniel 
Ribeiro (Tauá Hotels), Guilherme Martini 
(Costa do Sauípe), Ricardo Mader (JLL 
Hotels & Hospitality), Ricardo Manarini 
(IHG), Paula Muniz (Hyatt) entre outros. 

Hotel Pullman 
recria suíte em 
tradicional rua paulistana

A rede Pullman, pertencente ao grupo 
AccorHotels, recriou uma suíte da marca 
no La Maison Renault, um espaço dedica-
do a apresentar o novo modelo de carro 
da fabricante automobilística. A suíte foi 
projetada por Roberto Baldacconi e ficará 
montada até o dia 14 de março no espaço, 
disponível para reservas. No lançamento, 
a suíte recebeu uma série de celebrida-
des, como o ator Bruno Gagliasso que se 
hospedou no local. Durante quase 30 dias, 
os visitantes poderão participar de atrações 
como shows, exposições, atividades para 
crianças, palestras, happy hours e sessões 
de cinema. “Nossa suíte tem 25m², meza-
nino e banheira de hidromassagem, um 
dos modelos de quarto que oferecemos 
aos nossos hóspedes nos hotéis Pullman”, 
conta Roberta Vernaglia, VP de Marketing 

Com conceito infor-
mal, o GRI Hotéis 

é um encontro que 
reúne investidores, 

incorporadores e 
operadores 

hoteleiros



Mercado

81

AccorHotels América do Sul. A executiva 
garante que não falta conforto, moderni-
dade e praticidade que todos os ambientes 
da marca Pullman oferecem aos hóspedes.

A suíte está equipada com duas 
televisões, conexão wifi, cafeteira 
Nespresso, roupões e roupas de cama 
Trousseau e amenities C.O. Bigellow. 
Para manter o clima francês, a ele-
gante boulangerie Le Pain Quotidien 
terá um restaurante no local.

Rede Tauá de Resorts 
inaugura primeira sala 
de vendas em São Paulo

A Rede Tauá de Resorts inaugurou 
sua quinta operação de vendas “Tauá 
Vip Club”. A nova sala, primeira na 
capital paulista, está localizada na Rua 
Flórida, nº 1.670, 5º andar, sala 51, no 
bairro do Brooklin. As primeiras ope-
rações do “Tauá Vip Club” atendem os 
clientes dos resorts da Rede em Caeté 
e Araxá (MG), Atibaia (SP), além da 
sala localizada na capital mineira, Belo 
Horizonte, cidade sede da empresa. 

Juntas, as quatro salas registraram 
crescimento de 18% em 2016, em rela-
ção a 2015, e a expectativa para 2017 é 
manter o mesmo índice. As principais 
vantagens oferecidas são: valores de 
tarifas congelados até o final do con-

trato; intercâmbio com outros empre-
endimentos através da RCI – Resort 
Condominiums International, empresa 
líder mundial na indústria de intercâmbio 
de férias; e a possibilidade de compar-
tilhamento com familiares e amigos. 

 

Prêmio Design & 
Technical Summit 2017 
tem inscrições abertas

Quarto recriado 
pela Pullman fi cará 
disponível para 
reservas até março

Paulo Mancio: “A 
criatividade valoriza 
a hospitalidade”
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Uma iniciativa da rede AccorHotels, 
o Prêmio Design & Technical Summit 
2017 está com inscrições abertas. Nesta 
edição, baseada sob o tema Cutting 
Edge Hospitality, foram ampliadas as 
possibilidades de participação tanto 
para empresas fabricantes de produtos 
e escritórios de arquitetura, design e 
engenharia, quanto para profissionais 
atuantes em diversas áreas como desen-
volvimento de aplicativos e design.

O objetivo principal da premiação é 
incentivar o desenvolvimento de soluções 
inovadoras em projetos para o merca-
do hoteleiro. “Atualmente é necessário 
ousadia, conhecimento apurado sobre 
novas tecnologias, rigor técnico e muita 
criatividade para valorizar a hospi-
talidade e a experiência das pessoas 
nos ambientes de um hotel. O caráter 
multidisciplinar desta premiação pode 
contribuir muito com a missão de nosso 
grupo nesse sentido”, diz Paulo Mancio, 
VP Técnico de Design e Construção 
da AccorHotels América do Sul. 

Os candidatos ao Prêmio AccorHotels 
Design & Technical Summit 2017 - 
Cutting Edge Hospitality podem re-
alizar inscrições em três categorias:

- Categoria 1: Ideias inovadoras 
para soluções de melhoria na eficiência 
dos processos e serviços da hotelaria;

- Categoria 2: Ideias inovadoras 
para soluções de design e tecnologia;

- Categoria 3*: Ideias inovadoras 
para soluções e projetos de arquitetu-
ra, design e engenharia com adoção 
consistente de critérios de sustenta-
bilidade para a gestão eficiente da 
edificação durante a fase de uso.

*A Categoria 3 traz duas subdivi-
sões: a) Profissionais; b) Estudantes.

Inscrições e critérios 
As inscrições ao Prêmio AccorHotels 

Design & Technical Summit 2017 - 
Cutting Edge Hospitality estão aber-
tas e vão até o dia 20 de maio de 2017. 
Critérios de sustentabilidade envolven-
do questões econômicas, ambientais e 
sociais; eficiência em gestão de recursos 
tais como energia e água; e inovações 
tecnológicas figuram entre os princi-
pais itens que serão considerados pela 
Comissão Julgadora da premiação. 

15º Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira 
acontecerá em Uberlândia

No próximo dia 26 de maio a cidade mineira 
de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, será sede do 
15º Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira. 
O evento é promovido pela FBHA — Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação – com 
o apoio da CNC — Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e 
tem a Revista Hotéis como Media Partner.

Considerado o mais importante 
evento da hotelaria mineira, ao longo 
de 14 edições vem contribuindo para o 
desenvolvimento do setor e tornou palco 
de debates de assuntos de interesse dos 
empresários e profissionais. O evento 
tem como objetivo aprimorar o rela-
cionamento do setor hoteleiro com as 
empresas fornecedoras. Além de facilitar 
a realização de novos negócios, o even-
to visa a contribuir para atualização e 
capacitação profissional e a analisar o 
cenário atual e as tendências do mercado.

Cidade privilegiada
Uberlândia tem uma população 

urbana superior a 640.000 habitantes, 
é o segundo mercado consumidor de 
Minas Gerais, possuindo num raio de 
600 km, mais de 82 milhões de consumi-
dores, uma das cidades mais prósperas 
do interior brasileiro. Nas últimas dé-
cadas, a cidade atraiu grandes empre-
sas e, com sua localização estratégica 
privilegiada, se transformou no maior 
centro de distribuição atacadista da 
América Latina, referência no setor 
de comércio e serviços de call center e 
telecomunicações, com condições ideais 
para receber turistas e sediar eventos.

Uberlândia, a cidade mais populosa do 
interior mineiro receberá a 
15ª edição deste evento
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Hotelaria brasileira 
tem queda de 6% na ocupa-
ção em 2016

Como esperado para o 
ano de 2016, tendo em vista 
a instabilidade econômica 
do País, a ocupação hotelei-
ra sofreu uma queda signi-
ficativa. Segundo o FOHB 
– Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, a 
taxa diminuiu em (-6,3%) 
no ano, comparado ao 
ano anterior. Houve uma 
queda também na RevPar, 
apresentando um índice 
de (-3,7%). A Diária Média 
fechou em alta de (2,7%). 

Os dados são fruto de 
uma pesquisa feita re-
centemente em 235 ho-
téis de redes associadas, 
responsáveis por 36.446 
unidades habitacionais, 
constatando a tendência 
de redução do mercado. 

Conforme o Diretor 
Executivo do FOHB, 
Orlando de Souza, é impor-
tante levantar informações 
confiáveis sobre o desem-
penho do mercado para os 
associados. “A partir dos 
números, é possível afir-
mar que o setor hoteleiro 
encolheu em 2016, uma vez 

que a taxa de ocupação 
não alcançou as expecta-
tivas e o retorno financei-
ro também foi menor do 
que o esperado em todo 
País”, explica Orlando.

Ainda de acordo com o 
FOHB, em 2016 a taxa de 
ocupação apontou varia-
ções negativas nas cinco 
regiões analisadas, tendo 
mais expressividade no 
Sudeste (-7,7%). A diária 
média obteve resultados 
positivos em três regiões: 
Sudeste (4,3%), Sul (1,6%) e 
Nordeste (0,8%). As demais 
apresentaram queda de 
cerca de (-2%). O RevPar 
também teve queda em 
todas as regiões, varian-
do entre (-1,1%) no Sul e 
(-8,4%) no Centro Oeste. 

O segmento midscale 
manifestou negativa instabi-
lidade para os três índices. 
Em relação ao setor econô-
mico, houve crescimento 
na diária média (2,2%), 
seguido de queda na taxa de 
ocupação (-7,1%) e RevPAR 
(-5%). A categoria upsca-
le demonstra alta em dois 
indicadores: diária média 
(11%) e REvPAR (9,7%), 
já a taxa de ocupação teve 
leve queda de (-1,2%).

Orlando de Souza, Diretor Executivo do FOHB 
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Grupo Salinas
Hotéis & Resorts lança 
nova identidade visual

O grupo Salinas Hotéis & Resorts, 
situado no estado de Alagoas, mu-
dou sua identidade visual, que 
está mais prática e objetiva. As 
cores que predominam a nova 
marca, amarelo e azul claro, re-
presentam o clima ensolarado do 
Nordeste. O site, também atualiza-
do, traz tipografia e marca novas.

Ao navegar no site, o internauta tem 
a opção de ver detalhadamente os dois 
resorts, com fotos em alta resolução, 
conhecer sobre os passeios pelas pisci-
nas naturais, os destinos em torno dos 
empreendimentos, o all inclusive, ali-
mentação e informar-se sobre a estrutu-
ra para o público infantil, como clubi-
nho infantil, brinquedoteca e o buffet.

Eles estão localizados nas cida-
des de Maceió e Maragogi, ambas em 
Alagoas. “Levamos quase um ano 
para chegar ao resultado final, pois as 
marcas novas deveriam comunicar o 
que nós queremos passar para nosso 
público: diversão, família e alegria”, 
afirmou Carlos Viégas, Gerente de 
Marketing da Amarante Hospitalidade, 
administradora dos Resorts Salinas.

Virtuoso Best of the 
Best 2017 seleciona 
Pousada Literária de Paraty

A Pousada Literária, situada 
na cidade de Paraty (RJ), foi esco-

lhida para fazer parte do anuário 
Best of Best the 2017, que selecio-
na os hotéis, resorts e experiências 
de referência no mundo todo. A 
indicação foi feita pela Virtuoso, 
rede de agências especializa-
das em viagens de alto padrão.

O empreendimento oferece 23 
suítes, um Spa boutique, e nos ca-
sarões anexos, estão o restaurante 
Quintal das Letras e a Livraria das 
Marés. Ele disponibiliza ainda, para 
aluguel, a Casa Aurora, composta 
por duas suítes, salas de estar e de 
jantar, cozinha, lavabo e um jar-
dim interno; e a Casa no Saco do 
Mamanguá. Em ambas, os hóspe-
des usufruem de todos os espaços 
de lazer e serviços da Pousada.

O estabelecimento é adminis-
trado pelo grupo que está à fren-
te também da Pousada Tutabel, 
em Trancoso (BA); do Hotel 
Solar do Arco, em Cabo Frio (RJ); 
do Hotel Solar do Império, em 
Petrópolis (RJ); e da Pousada 
Tankamana, em Itaipava (RJ).

A Pousada concede roteiros 
como a passagem pelo observató-
rio de aves na Fazenda Bananal, o 
único particular do Brasil, incluin-
do piquenique em meio à Mata 
Atlântica. Grupos e hóspedes po-
dem reservar um almoço gourmet à 
beira-mar, a bordo da escuna Maria 
Panela, que fica atracada no Saco 
do Mamanguá. O menu é assinado 
pelo Chef belga Bertrand Materne.

Selmy Yassuda

Pousada Literá ria em Paraty (RJ) agora 
faz parte do anuário internacional

Logomarcas do 
Resorts Salinas tem 
novas tipografi as
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Infl uencia Consultoria: 
serviços para aumentar receita e 
reduzir despesas

Independente da situação econômica 
do país, não há uma empresa que não 
queira impulsionar seu negócio. No 
ramo hoteleiro não é diferente, e deman-
da ainda mais esforços considerando 
a concorrência cada vez maior entre 
empreendimentos em suas respectivas 
categorias. Pensando nisso, foi criada 
em 2016 a Influencia Consultoria, com 
sede no Nordeste e atuação em toda a 
América do Sul, com serviços que abran-
gem desde Conformidade Jurídica a 
Suporte de RH, com o objetivo maior 
de rentabilizar o negócio hoteleiro.

Criada por Andréia Gomes, especia-
lista em finanças que possui 20 anos de 
experiência no setor hoteleiro, a Influencia 
Consultoria também presta serviços de 
Treinamento de Equipe e Análise de 
Dados, aumentando o desempenho na 
implantação, desenvolvendo diagnóstico 
em meios de hospedagem e levando o 
famoso “Hóspede Oculto” para avaliação 

analítica. A empresa promete melhorar o 
desempenho do hotel contratante forne-
cendo uma estratégia de negócios e im-
plementando procedimentos, aumentan-
do sua receita e reduzindo suas despesas.

Como case de sucesso, Andréia Gomes 
reverteu o resultado líquido de um hotel 
negativado em R$ 500 mil, alcançando 
o lucro operacional — também conhe-
cido como G.O.P. (Gross Operationg 
Profit) — de R$ 1,5 milhão: um marco na 
história do empreendimento que nun-
ca tinha alcançado o resultado de um 
orçamento. Hoje à frente da Consultoria e 
Diretora Financeira, Andréia tem passa-
gem pelas redes Blue Tree, AccorHotels, 
Atlantica Hotels, Nobile Hotéis e GJP. 

Para ela, o item técnico mais impor-
tante para um hoteleiro bem-sucedido é 
o foco em números e redução de custos 
e índices como base principal. Tendo 
um modo único de detectar incoerên-
cias imediatamente após analisar um 
relatório de despesas, Andréia Gomes 
reverteu o quadro administrativo fi-
nanceiro de absolutamente todos os 
empreendimentos em que colaborou. 
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The Betsy-South Beach (EUA) 
é reinaugurado com novo projeto de 
arquitetura   

Após um processo de expansão e 
modernização arquitetônica, o resort 
de luxo The Betsy-South Beach acaba 
de ser reinaugurado em Miami, nos 
Estados Unidos. O membro do SLH 
– Small Luxury Hotels of the World 
mesclou aspectos do extinto Carlton 
Hotel com elementos art decó.

A propriedade conta com 130 aco-
modações, dois restaurantes com o Chef 
Laurent Tourondel à frente, uma pisci-
na no terraço, uma biblioteca e cerca de 
15 mil m² de espaço para eventos, entre 
outras amenidades para os hóspedes.

De propriedade familiar, a expansão 
englobou a preservação e a restauração 
de dois hotéis históricos, a remode-
lação do lobby icônico do Carlton, a 
inclusão de novas estruturas e de um 
complexo de terraço, além de uma 
revitalização do 14th Place/Espanola 
Way na região norte da propriedade.

Além das acomodações, haverá 
cerca de 12 novos estabelecimen-
tos, incluindo dois restaurantes, 
espaços para eventos e galerias, 
além de um deck no terraço com 
3.200 m², contando com uma pis-
cina e vista do mar e da cidade. 

RCD Hotels 
vai inaugurar unidade em Riviera 
Maya, no México

Projetada para refletir a cultura 
original da localização de cada proprie-
dade, a marca Unico está sendo implan-
tada em Riviera Maya, na Península 
de Yucatán, no México. O Unico 20°N 
87°W Hotel Riviera Maya leva a latitu-
de e longitude do local em seu nome, 
como cada hotel. Este empreendimen-
to está localizado nas coordenadas 
20° Norte e 87° Oeste, e tem abertura 
programada para março de 2017. 

A marca proporcionará experiências 
como exposições de obras de artistas 
locais, em todo o hotel, inclusive nos 
quartos e em uma sala especial na área 
de fitness e bem-estar chamada Essência 
Estudo, onde os hóspedes podem es-
colher e personalizar as próprias ame-
nidades, com ingredientes locais. 

A gastronomia será inspirada no 
contexto regional, como uma espécie 
de celebração e agradecimento. Entre 
os destaques, um barman que cria-
rá sabores com ingredientes locais. 
Haverá uma série de coquetéis espe-
ciais disponíveis em todos os bares, 
bem como um restaurante concei-
to com um chef convidado, o qual 
mudará a cada ano, dando a oportu-
nidade a talentos emergentes da co-
zinha internacional e seus temperos. 

Fachada do reinau-
gurado The Betsy 
– South Beach, em 
Miami

Entrada do Unico 20°N 87°W Hotel 
Riviera Maya, que leva coordenadas de 

latitude e longitude no nome
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Tivoli Carvoeiro 
reabre em abril como hotel de luxo

Com decoração contemporânea e 
descontraída, o Tivoli Carvoeiro, hotel 
localizado na Vila do Carvoeiro, em 
Portugal, reabrirá dia 1º de abril quali-
ficado como 5 estrelas. Farão parte do 
novo empreendimento 3 novos restau-
rantes, um pool bar, o novo Sky Bar 
Carvoeiro, um spa e um centro fitness, 
além de todos os quartos reformados.

Os dormitórios estarão mais amplos, 
confortáveis e com varandas panorâ-
micas, diminuindo assim o número de 
293 para 246 unidades. Será criada a 
nova categoria de Family Rooms, per-
mitindo que famílias de até 4 pessoas 
fiquem hospedadas no mesmo quarto.

Em relação à gastronomia, os clien-
tes poderão usufruir dos restaurantes 
Varanda, remodelado e com vista para 
o mar; Gourmet, dedicado à comida 

Hotel Avani 
abre em Portugalportuguesa; e o Palmeira para refei-

ções rápidas. Outra novidade será o 
Sky Bar Carvoeiro, rooftop bar com 
vista de 360º para o mar e falésias.

Será disponibilizado também o 
Tivoli Active, um centro fitness com 
equipamentos modernos; e o Tivoli 
Spa do Carvoeiro, um spa baseado 
na cura holística. A área de conferên-
cias dispõe de 7 salas, sendo 6 com luz 
natural; equipamentos audiovisuais 
e capacidade para até 900 pessoas.

pelo mundopelo mundo
Giro
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Bourbon Cataratas 
tem novo gerente geral

Voltando à rede após passagem 
entre 2001 e 2016, David de Brito as-
sume o cargo de Gerente Geral no 
hotel Bourbon Cataratas, em Foz do 
Iguaçu (PR). O executivo atuará tam-
bém como Gerente regional para as 
unidades do interior do Paraná.  

Com mais de 20 anos de experi-
ência no mercado hoteleiro, David se 
formou em Administração de empre-
sas, com MBA em Gestão Estratégica 
e Econômica de Negócios pela FGV, 
MBA na China Business & Economic 
Strategies for Managers pela FGV e 
China University of Hong Kong.

Ele iniciou sua carreira como men-
sageiro e desde então já atuou como 
recepcionista, chefe de recepção e 
chegou à gerência Geral do Bourbon 
Alphaville Business Hotel, seu último 
cargo na empresa. Desde o último ano, 
por sua grande experiência como gestor, 
tornou-se professor do curso de pós-
graduação de administração da FGV. 

Windsor Hoteis anuncia nova 
Gerente regional de vendas

A Rede Windsor está apresentan-
do sua nova contratada para com-

por a equipe comercial. A executiva 
Márcia Brown vai exercer a função 
de Gerente Regional de Vendas em 
São Paulo. Marcia possui sólida 
experiência na indústria hotelei-
ra e turística no Brasil, Argentina, 
Chile, México, Peru e USA. 

A executiva já trabalhou em gran-
des redes hoteleiras, como Trump 
Hotels, Grupo Posadas: Caesar Park 
& Caesar Business Hotéis, Marriott 
Hotel Internacional e The Maksoud 
Plaza Hotel. Seu foco será na área de 
negócios e segmento MICE, desenvol-
vendo estratégias e alcançando maior 
penetração nos diferentes mercados 
do Brasil e Latino Americanos.

Rede de Hotéis Othon
 anuncia nova Gerente

A executiva Julia Lessa assume 
o cargo de Gerente Corporativa de 
Recursos Humanos da Rede de Hotéis 
Othon. A nova gestora, que já passou 
por empresas de grande porte no seg-
mento de varejo, apresenta vasta ex-
periência em desenvolvimento, gestão 
de políticas e programas referentes a 
processos de planejamento estratégi-
co, desenvolvimento organizacional, 
recrutamento, seleção, treinamento e 
administração de desempenho. Julia 
Lessa, bacharel em Serviço Social, com 
MBA em gestão de Recursos Humanos 
pela FUNCEFET, pretende valorizar a 
rede Othon como uma marca empre-
gadora forte, a partir da boa imagem 
entre lideranças e colaboradores. 

Julia Lessa

David de Brito

Márcia Brown
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Novo Chef 
no Holiday Inn Manaus

O carioca Claudio Procópio acaba 
de assumir o comando da cozinha do 
restaurante Naia, do Holiday Inn Manaus 
– empreendimento administrado pelo 
IHG —  InterContinental Hotels Group no 
Distrito Industrial de Manaus. Formado 
pelo Instituto francês Paul Bocuse e espe-
cializado na cozinha franco-brasileira, o 
novo chef também é membro fundador 
da ABAGA — Associação Brasileira de 
Alta Gastronomia. Procópio acumula 
experiências como primeiro cozinheiro na 
Rio Eco-92, encontro internacional para 
debater os problemas ambientais, que 
ficou conhecido como Eco-92, mas come-
çou como assistente de Roland Villard, 
com quem aprendeu muitas técnicas 
francesas; foi Chef executivo do Ibis São 
Paulo, liderou o Four Seasons, do Grand 
Buittar, em Brasília (DF), e possui larga 
experiência em cozinha de navios, quando 
liderou por nove anos o Iberostar Grand 
Amazon. Em seu curriculum consta várias 
premiações, como no concurso Culinária 
Nestlé Toque D’Or, eleito melhor chef 
de Manaus (AM), pelo conjunto da obra, 
no Prêmio Dólmã 2015 e autor de um 

Cláudio Procópio
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GJP Hotels & Resorts 
tem novo Gerente Nacional 
de vendas/lazer

O executivo Raul Monteiro assumiu 
no dia 17 de fevereiro a gerência cor-
porativa nacional de vendas/lazer do 
grupo GJP Hotels & Resorts. Ele irá atuar 
diretamente nas operadoras, clubes de 
férias e agências de viagens de todo o 
Brasil. Monteiro traz em seu currículo 
uma sólida experiência na indústria de 
turismo. Tem mais de 27 anos de car-
reira, sendo os últimos 17 dedicados 
ao setor hoteleiro, com passagens por 
grupos como SuperClubs, Accor, Praia 
do Forte Eco Resort e Iberostar Resorts.

Hotel Tryp Jesuíno Arruda
anuncia novo Gerente Geral

O executivo Rodrigo Santana é nome-
ado como novo Gerente Geral do Hotel 
Tryp Jesuíno Arruda, situado na capital 
paulista. Ele é formado em Turismo e 
possui vasta experiência no setor de hote-

Raul Monteiro

laria. O empreendimento é administrado 
pela rede Meliá Hotels International.

Santana iniciou sua carreira como re-
cepcionista do Hotel TRYP Iguatemi. Em 
2009, foi promovido a Supervisor notur-
no. Já em 2011 assumiu o cargo de Chefe 
de Serviços, permanecendo até janeiro de 
2017. Durante o período que passou no 
estabelecimento, o hotel recebeu por três 
anos consecutivos os prêmios: Qualidade 
dos Tryps no Brasil, Sustentabilidade 
da Companhia e o Guest Experience.

Malai Manso Resort (MT)
tem novos Gerente Operacional e 
Governanta Executiva

O Malai Manso Resort Iate Golf 
Convention & Spa, localizado em Chapada 
dos Guimarães (MT), apresenta seus 
novos colaboradores. O novo Gerente 
Operacional é o executivo Marcio Delgado 
e a nova Governanta Executiva é Tassiana 
Primo. Eles integrarão a equipe do Diretor 
Executivo, João Francisco Rodrigues.

Marcio Delgado, graduado em Turismo, 
com MBA em Gestão Estratégica, tem am-
pla experiência nas áreas operacional e de 
gestão de pessoas em hotéis. Já passou pe-
las redes Windsor, Intercity, Accor, Pestana, 
Transamérica, entre outros independen-
tes. No empreendimento, ele coordenará 
as atividades operacionais do resort.

Tassiana Primo trabalha na área de 
governança desde 1992, coordenando 
equipes e implantando empreendimentos 
hoteleiros, hospitais e shoppings centers 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso 
do Sul. Graduada em Hotelaria, ela fica-
rá responsável pela gestão das equipes 
de camareiras, rouparia e lavanderia.Rodrigo Santana

Marcio Delgado
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Mabu atinge R$ 74 milhões em ven-
das com propriedade compartilhada

Ao completar pouco mais de um 
ano de seu lançamento, o My Mabu, 
empreendimento de propriedade 
compartilhada em Foz do Iguaçu 
(PR) já comercializou cerca de R$ 74 
milhões em frações de apartamentos 
no ano de 2016. Uma das estratégias 
da Rede Mabu Hotéis & Resorts – 
proprietária do My Mabu, que está 
localizado no complexo do Mabu 
Thermas Grand Resort, em Foz do 
Iguaçu (PR) para impulsionar ain-
da mais os negócios, foi a recente 
abertura de três lojas My Mabu, nas 
quais é possível conhecer o em-
preendimento e fechar negócios. 

Em Curitiba (PR), a loja My 
Mabu está localizada no shopping 
Pátio Batel. Em Foz do Iguaçu, o 
quiosque está localizado no Catuaí 
Palladium – shopping localiza-
do em frente ao My Mabu e, em 
Maringá (PR), a loja está localiza-
da no shopping Catuaí Maringá.

Além das lojas em shoppings, o 
My Mabu oferece uma sala de ven-
das desde o lançamento do produ-
to, localizada no Mabu Thermas 
Grand Resort, onde o cliente pode 
conhecer também o apartamento 
modelo (planta para até seis pes-

soas), em suas dimensões reais e 
totalmente mobiliado. O protóti-
po foi projetado pelos arquitetos 
Jayme Bernardo e Carlos Mauad.

Segundo o Diretor Executivo 
da Rede Mabu Hotéis & Resorts, 
Wellington Estruquel, a expec-
tativa de negócios é alta. “Para 
2017, a expectativa é alcançar R$ 
70 milhões no primeiro semestre, 
com os quatro pontos de vendas. 
Disponibilizamos aos proprietários 
das nossas frações todas as van-
tagens que já oferecemos aos hós-
pedes, como serviços de hotelaria 
somando ainda tudo que uma pro-
priedade particular prevê, como o 
direito à hereditariedade”, afirma.

Ao garantir o direito de uso da 
propriedade compartilhada My 
Mabu, o cliente tem passe livre para 
o Blue Park. Entre os destaques está 
a Happy Waves, área com praia de 
ondas termais e mais de 11 mil m² - 
uma das três maiores praias termais 
do mundo - e nove tipos de ondas 
diferentes com até 1,20 m de altura. 
Em uma segunda fase ainda estão 
previstos dois tobogãs e um rio lento 
para adultos. O passe livre ao Blue 
Park dá direito à diversão em todos 
os espaços e é válido durante as 
semanas de utilização do My Mabu.

O protótipo do 
futuro empreendi-

mento My Mabu 
foi projetado por 

Jayme Bernardo e 
Carlos Mauad
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Os apartamentos serão entregues 
decorados e oferecem aos usuários 
toda a infraestrutura necessária para 
desfrutar as férias com conforto e 
tranquilidade. O cliente também 
dispõe da manutenção do espaço, 
com serviços de hotelaria e gover-
nança, o que garante que o aparta-
mento sempre estará pronto para 
as férias, sem preocupações com 
limpeza, segurança, mobília, etc. 
O cliente My Mabu também pode 
realizar intercâmbio de suas semanas 
em um dos resorts associados à RCI 
(Resort Condominium International).

Com 48 m² e 97 m², para quatro, 
seis, oito e até 10 pessoas, os aparta-
mentos do My Mabu têm valores que 
variam de acordo com a metragem 
e período de utilização. “O custo de 
uma fração do apartamento chega 
a ser 30% inferior se comparado à 
aquisição de uma segunda residên-
cia”, afirma o Diretor-executivo. Ao 
adquirir o direito de uso do aparta-
mento, o cliente poderá usufruir do 
espaço durante quatro semanas por 
ano, por um período de 50 anos. Ao 
todo, o My Mabu terá 420 apartamen-
tos. O projeto teve mais de R$ 200 
milhões em investimentos, entre o My 
Mabu e o Blue Park. A previsão de 
abertura do Blue Park é para dezem-
bro de 2017 e a finalização da obra, 
com a entrega do empreendimento 
My Mabu, é prevista para 2019. 

WAM Brasil lança unidade 
fractional em Gramado (RS)

De olho no potencial turístico 
de Gramado (RS), que recebe anu-
almente 6 milhões de visitantes, a 
WAM Brasil, empresa da holding 
W Palmerston, entra no mercado 
de fractional com o lançamento do 
Golden Gramado Resort Laghetto. 
O Valor Geral de Venda do negócio 
gira em torno dos R$ 475 milhões. 

A WAM Brasil, atuante no mercado 
de comercialização de cotas imobi-
liárias no País, leva para Gramado a 
modalidade de apartamentos compar-

tilhados. São unidades com metra-
gem acima da média, 40m², e ampla 
área de lazer, com projeto de alta 
qualidade. O Sócio-diretor da WAM 
Brasil, André Ladeira comenta que 
o conceito de compartilhamento tem 
como objetivo democratizar o pro-
duto para diversas classes: “É um 
conceito inteligente porque se paga 
apenas pelo que se utiliza”, disse.

O Golden Gramado Resort 
Laghetto terá 345 apartamentos au-
tônomos na modalidade apart-hotel 
e sete unidades comerciais divididos 
em seis blocos de sete pavimentos 
mais área de lazer com quatro pis-
cinas aquecidas, hidromassagem, 
ambientes molhados com minibar e 
solarium, lounge com lareira, cinema/
teatro, adega e pub com vista pano-
râmica, além de academia completa 
profissional, totalizando uma área 
construída de mais de 35 mil m². 

O empreendimento leva a marca 
de maior referência em hospitalidade 
do ramo hoteleiro da Serra Gaúcha, 
a Laghetto Hotéis, e tem assinatura 
da WAM Brasil, empresas da hol-
ding W Palmerston; ABL Prime; 
Construtora PRG e Athivabrasil. 
“Dados da Secretaria Municipal 
de Turismo mostram que 10% dos 
imóveis de Gramado pertencem a 
pessoas que não moram lá, o que 
demonstra a demanda crescente 
por residências de férias. Além dis-
so, cerca de 80% do PIB da cidade é 
proveniente do turismo”, afirmou o 
empresário Waldo Palmerston Xavier, 
Presidente da holding W Palmerston. 

O Golden Gramado 
Resort Laghetto terá 

345 apartamentos 
na modalidade 

apart-hotel
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F oi publicada, em 29 de 
novembro de 2016, senten-
ça proferida pela juíza da 

6ª Vara da Fazenda Pública de São 
Paulo/SP que condenou o Governo 
do Estado de São Paulo a devol-
ver a nove hotéis do Grupo Accor 
os valores ilegais pagos a título de 
ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias nas faturas de energia 
elétrica. O crédito, somente nesse caso 
específico e com as devidas provi-
sões, poderá ultrapassar um milhão 
de reais. Importante salientar que, 
além dessa restituição, a concessio-
nária de energia está sendo obrigada 
a emitir as faturas mensais já com a 
exclusão do ICMS ilegal. O Grupo 
Accor ainda está buscando esse mesmo 
direito para outros hotéis da rede.

Este é apenas um exemplo da 
intensa corrida dos hoteleiros para 
a obtenção de uma considerável 
redução dos custos com energia 
elétrica em seus estabelecimentos e, 
ainda, a obtenção de uma restitui-
ção dos valores pagos a maior nos 
últimos cinco anos. Potencialmente, 
estima-se que todos os hotéis bra-
sileiros possam ter mais de R$ 250 
milhões de economia a longo prazo.

Para explicar melhor a razão dessa 
ilegalidade, deve-se entender qual 
é a composição da fatura de ener-
gia elétrica, que é composta pela TE 
(Tarifa de Energia), pela TUSD ou 
TUST (Tarifa de uso do Sistema de 
Distribuição ou Tarifa de Uso dos 
Sistemas Elétricos de Transmissão) e 
pelos tributos. O ICMS, por sua vez, 
é calculado sobre todos esses compo-
nentes, porém, não deveria ser assim, 
haja vista que esse imposto somente 
pode incidir sobre a circulação de 
mercadorias e não sobre o seu ser-

viço de distribuição e transmissão.
As concessionárias de energia 

cobram esse imposto pelo fato de 
serem substitutas tributárias e, pos-
teriormente, repassam ao Governo do 
Estado. A ANEEL – Agência Nacional 
de Energia Elétrica reconhece, por 
meio de sua Resolução Normativa nº 
414/2010, que a TUSD e a TUST são 
serviços e não a mercadoria propria-
mente dita, o que nos leva à conclu-
são de que não poderia haver a inci-
dência do ICMS sobre essas parcelas.

A Administração Pública nega que 
exista uma cobrança tributária ilegal 
e, consequentemente, não devolve 
os valores amigavelmente. O percen-

tual da ilegalidade pode chegar, em 
alguns casos, a 30% (trinta por cento) 
dos valores das faturas de energia 
elétrica, ou seja, é um valor altíssi-
mo para grandes consumidores.

O prejuízo da hotelaria brasilei-
ra é milionário, tendo em vista que 
ela pertence ao grupo de grandes 
consumidores de energia elétrica, 
conjuntamente com os shoppings, 
hospitais, universidades, indús-
trias, distribuidoras, atacadistas, 
supermercados, entre outros. 

O Rio de Janeiro é um dos Estados 
que mais faturam sobre essa co-
brança ilegal, haja vista que possui 
a atual alíquota de ICMS-Energia 
de 29% (vinte e nove por cento) 
e, consequentemente, onera a in-
cidência do ICMS sobre a TUSD/
TUST e encargos sociais. Ademais, 
todos os outros Estados, sem ex-
ceção, se beneficiam dessa equi-
vocada cobrança de impostos.

Infelizmente a única maneira do 

Juízes determinam que Governo devolva 
crédito milionário a hotéis brasileiros

Murillo Akio Arakaki*
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*Murillo Akio Arakaki, é sócio do es-
critório Arakaki Advogados, atua no 
ramo de direito hoteleiro e direito 
tributário, é Advogado militante em São 
Paulo. Bacharel em Direito pela Univer-
sidade São Judas Tadeu em São Paulo, 
pós-graduado em Direito Tributário pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. É membro efetivo da Comis-
são de Direito Tributário na OAB/SP e 
membro efetivo da Comissão de Conten-
cioso Administrativo Tributário na OAB/
SP. Foi Professor tutor da área Tributária 
do Complexo Educacional Damásio de 
Jesus em São Paulo. Autor de artigos 
jurídicos e palestrante.

hotel se beneficiar desse crédito 
é mediante a propositura de uma 
ação judicial, tendo em vista que 
o Governo se nega a restituir es-
ses valores de forma espontânea. 
Juízes de todo o Brasil já se mos-
traram favoráveis aos contribuin-
tes, inclusive os Ministros do STF 
– Supremo Tribunal Federal e do 
STJ – Superior Tribunal de Justiça. 
Desembargadores dos Tribunais 
de Justiça dos Estados também 
estão seguindo a linha favorável.

O Ministro do STJ Herman 
Benjamin esclarece que “a questão 
referente ao ICMS sobre a TUSD 
é matéria pacificada no Superior 
Tribunal de Justiça que entende 
ser ilegal a incidência de ICMS, 
porque o fato gerador é a saída 
da mercadoria, ou seja, quando a 
energia elétrica é consumida”[1]. 
Já o Desembargador do Tribunal 
de Justiça de São Paulo Renato 
Delbianco ressalta “as tarifas de 
uso do sistema de transmissão 
e distribuição de energia elétri-
ca (TUST e TUSD) remuneram o 
serviço pelo uso de transmissão 
e distribuição de energia, não 
compondo a base de cálculo do 
ICMS, que tem como fato gerador 
circulação de mercadoria” [2].

Já há testemunhos de hotéis, 
resorts, pousadas e demais estabe-
lecimentos hoteleiros que propuse-
ram a ação judicial e conseguiram 
a liminar na Justiça Estadual para 
a obtenção da redução mensal 
nas faturas de energia elétrica, de 
modo que também há associações 
do setor estudando a propositura 
dessa ação judicial de modo a be-
neficiar todos os seus associados.

Saliente-se que até hotéis de 
pequeno porte poderão pedir 
essa devolução, que poderá che-
gar a R$ 40 mil. Já para empre-
endimentos de grande porte, a 
restituição poderá chegar aos 
seus expressivos R$ 900 mil.

Sendo assim, para a obtenção do 
direito de restituição do ICMS pago 
indevidamente nos últimos cinco anos e 
a redução de custos mensais nas faturas 
de energia elétrica dos hotéis, o empreen-
dimento deverá procurar um advogado 
tributarista de confiança que calcule o 
montante do benefício e proponha a me-
dida judicial perante o juízo competente.

[1] STJ - AgInt no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.607.266 - 
MT (2016⁄0157592-8).

[2] TJSP – Apelação nº 
1002031-64.2016.8.26.0438, 2ª 
Câmara de Direito Público.
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Realgem’s 
renova linha de cosméticos para hotéis 

A empresa Realgem’s Guest 
Solutions, especializada em amenities, 
começa o ano de 2017 com novida-
des para o mercado hoteleiro. A já 
conhecida Linha Florence Orquídeas 
ganhou nova identidade e passou 
a se chamar Florence Flowers. 

Com foco em inovação e susten-
tabilidade, a linha tem frascos reci-
cláveis e formulação biodegradável. 
Segundo a empresa, que fornece 
cosméticos para mais de 4 mil hotéis 
em todo o País, a linha é formada 
por shampoo, condicionador, sabo-
nete líquido, loção hidratante e sa-
bonete em barra de 20 e 40 gramas. 

Diogo Franco, Gerente de 
Marketing da empresa explicou 
que a empresa atualizaou o con-
ceito, a formulação e visual. 
Contato: www.realgems.com.br 

Riva lança réchauds banho-maria 
retangulares Riad

A marca brasileira Riva, coordenada 
pelo designer Rubens Simões, lança 
os réchauds banho-maria retangulares 
Riad. Eles são confeccionados em três 
versões: individual médio, grande, e 
twin grande (duplo), nos acabamen-
tos aço inox18/10, prata e ouro 24K.

O recipiente interno, em todas 
as versões, é em porcelana. A par-
te interior conta ainda com suporte 
para que ela fique firme ao réchaud 
e não se mova durante o uso. A pro-
dução da marca abrange uma ampla 
variedade de produtos destinados 
ao segmento Hotel e Bistrô, entre 
eles bandejas, conjuntos de chá e 
café, utensílios de mesa, linhas de 
réchauds, itens para bar, e outros. 
Contato: www.riva.com.br 

Carrier lança Chiller de conden-
sação a ar  mais econômico

A marca Carrier acaba de lançar no mer-
cado brasileiro o novo chiller de condensa-
ção a ar Aquaforce 30XV, com inteligência 
Greenspeed. Ele é acionado por tecnologia 
de modificável velocidade, transmitindo 
eficiência energética e operação silenciosa 
para atender a uma ampla gama de ranger 
operacional e flexibilidade de projetos. 

A série de produtos inclui o menor 
footprint em chiller que atende às normas 
Standard ASHRAE 90.2013. Esta nova linha 
possui inversores de frequência para os 
compressores e ventiladores, juntamente 
com o controle avançado PIC5 para alcan-
çar o melhor funcionamento do chiller. Ela 
é recomendada para edifícios comerciais, 
escolas, datacenters, hotéis, hospitais e qual-
quer outra aplicação em que sejam funda-
mentais: operação com nível de ruído baixo, 
alta eficiência e menor área de instalação. 
Contato: www.carrierdobrasil.com.br 

Cozil apresenta mini câmaras
Voltada para espaços compactos, a 

empresa especializada em equipamentos 
para cozinha oferece ao mercado suas Mini 
Câmaras, com grande capacidade de arma-
zenamento para congelados e resfriados. 
As caixas brancas auxiliam no armazena-
mento, tornando-o fácil e ágil para cozinhas 
profissionais. Possui corpo externo, portas e 
dobradiças em aço inoxidável; corpo interno 
em alumínio liso naval (opcional: em aço 
inoxidável); portas inteiriças, equipadas com 
sistema de fechamento magnético e puxador 
lateral em poliamida 6.0 (nylon); cantoneiras 
para receber caixas plásticas (caixas não inclu-
sas) e Unidade de refrigeração incorporada. 
Contato: www.cozil.com.br 

98






	capa-lombada
	pg02
	Edicao de marco
	pg99
	pg100



